
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  
วนัเดินทำง รำคำ พำสปอร์ตจะต้องไม่หมดอำยุก่อนวนัที่ 

20-24 ม.ีค. 62 32,900.- 11 ก.ย. 62 
27-31 ม.ีค. 62 32,900.- 25 ก.ย. 62 
11-15 เม.ย. 62 38,900.- 8 ต.ค. 62 
8-12 พ.ค. 62 29,900.- 29 ต.ค. 62 

 

พกัเดีย่วจ่ำยเพิม่ 8,000.- บำท/ท่ำน**รำคำโปรโมช่ันพเิศษไม่มรีำคำเดก็** 
***กำรยกเลกิ ***  เม่ือมีการออกตัว๋แลว้ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางไดเ้ลย หากท่านมีการยนืยนัการ
เดินทางและมดัจ ามาแลว้  หากลูกคา้จะยกเลิกการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ใหท้่านได ้
ตอ้งคิดค่าตัว๋เตม็จ านวน และค่าใชจ่้ายต่างประเทศ  แต่หากท่านมีคนมาเปล่ียนเดินทางแทน ตอ้งสอบถามค่าใชจ่้ายท่ี
เพิ่มข้ึนตามเง่ือนไขของสายการบินก าหนด 

TOKYO FUJI NAGOYA 5 วนั 3 คืน (SL) 



 
 
 

 

รำยละเอยีดโปรแกรม 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)  
 

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 3 ประตู 8 
เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน THAI LION AIR  (SL)โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

 

   
 

วนัทีส่อง สนำมบินนำริตะ – โตเกยีว – ช้อปป้ิงย่ำนโอไดบะ – โอชิโนะ ฮัคไค – แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ขำ
ปูยกัษ์ 

 

01.00 น.         เหิรฟ้าสู่ เมืองนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน THAI LION AIR  เท่ียวบินท่ี SL300  
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 

09.10 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตินำริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่น... 
น าท่านเดินทางสู่ ย่ำนโอไดบะแหล่งชอ้ปป้ิง เมืองใหม่ท่ีเกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว 
โดยมีสะพานเรนโบว ์เป็นตวัเช่ือมระหวา่งฝ่ังเมืองโตเกียวกบัฝ่ังโอไดบะ ทั้งน้ีโอไดบะไดรั้บการโหวตวา่
เป็นสถานท่ี “โรแมนติคทีสุ่ด” ของโตเกียวโดยมี “หอคอยโตเกยีว” สัญลกัษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู ่
รวมทั้ง “เทพสัีนติภำพ” เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนโอชิโนะ ฮัคไค  ซ่ึงเป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามท่ีสุดอีกจุด
หน่ึง ซ่ึงท่ีน่ีมีบ่อน ้าศกัด์ิ สิทธ์ิอนัแสนบริสุทธ์ิ ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ท่ีใชเ้วลาอนั
ยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยงับ่อน ้าแต่ละบ่อ ดงันั้นน ้าท่ีอยูใ่นบ่อ จะเป็นน ้าท่ีใส
สะอาด และสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้าจาก
ธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นนอกจากน้ีท่านสามารถซ้ือของท่ีระลึกจากร้านคา้ท่ีตั้งอยูภ่ายในบริเวณน้ีอยา่ง
ส าราญใจอีกดว้ย... 

 



 
 
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขำปูยกัษ์ และเซ็ทเคร่ืองเคียงสไตล์
ญีปุ่่น  
พกัท่ี TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  
**จำกน้ันให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยอย่ำงอสิระกบักำรแช่น ำ้แร่ธรรมชำติ ทีอุ่ดมไปด้วยแร่ธำตุทีม่ี สรรพคุณใน
กำรรักษำโรคต่ำงๆ จึงเช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ำ้แร่แล้ว จะท ำให้ผวิพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวยีน
โลหิตดีขึน้** 

 

   
 

วนัทีส่ำม ภูเขำไฟฟูจิ ช้ัน5  – ศำลเจ้ำใหญ่ซูวะ – ไร่วำซำบิไดโอะ – เมืองมตัสึโมโตะ  
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
หลงัอาหารเชา้น าท่านสู่ ภูเขำไฟฟูจิ ช้ัน5 สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัและเป็นภูเขาไฟท่ี ลกัษณะ
งดงาม ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง ท่ีมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี น า
ท่านชมความงามอยา่งใกลชิ้ดบริเวณช้ัน 5 ของภูเขำไฟฟูจิ ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายภาพเก็บบรรยากาศหรือ
เดินเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองและขนมของชาวญ่ีปุ่นตามอธัยาศยั.... 
น าท่านสู่ ศำลเจ้ำใหญ่ซูวะ (ซูวะ ไทชะ) เป็นศาลเจา้หลกัของศาลเจา้ซูวะอ่ืนๆ10,000กวา่แห่งทัว่ประเทศ
ญ่ีปุ่น ศาลเจา้น้ีมีศูนยก์ลางอยูร่อบทะเลสาบซูวะ ประกอบดว้ย4ส่วนส าคญัไดแ้ก่ ศำลเจ้ำบนสองแห่งทีอ่ยู่
ทำงใต้ของทะเลสำบซูวะ คือ ศาลเจา้หลกัฮง-มิยะ และศาลท่ีเรียบง่ายแต่ดั้งเดิมกวา่คือ ศาลเจา้มาเอะ-มิยะ, 

ศำลเจ้ำล่ำงสองแห่งตั้งอยู่ทำงเหนือของทะเลสำบซูวะ คือ ศาลเจา้แห่งฤดูใบไมผ้ลิ ฮารุมิยะ โดดเด่นดว้ย
หินสลกัมนัจิอนัแปลกตา และศาลเจา้แห่งฤดูใบไมร่้วง อากิมิยะ - หวัใจของชิโมะซูวะ-จูกุ  

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
จากนั้นน าท่านชม ไร่วำซำบิไดโอะ  ช่ือของท่ีมีความหมายวา่ “รำชำแห่งวำซำบิ” เป็นไร่วาซาบิสวยงาม 
ใหญ่โต และเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ตั้งอยูใ่นเมืองชนบทแถบอาซุมิโนะภายในจงัหวดันากาโนะ โดยววิ
ทิวทศัน์ของท่ีน่ียงัลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาเจเปนแอลป์ ซ่ึงมองเห็นไดแ้บบ 360 องศาและภายในไร่น้ียงัมี
อาหารและของฝาก ท่ีมีส่วนผสมของวาซาบิสดๆจากแปลงใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือและชิมกนัไดอ้ยา่งจุใจ วา
ซาบินั้นมีสรรพคุณช่วยป้องกนัฟันผ ุเลือดลมในร่างกาย ป้องกนัมะเร็ง และช่วยเร่ืองการท างานของหวัใจ
จากนั้นน าท่านสู่ เมืองมัตสึโมโตะ เพื่อน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั... 

 



 
 
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
พกัท่ี เมืองมัตสึโมโตะ จังหวัดนำกำโนะ หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

 

   
 

วนัทีส่ี่  เมืองมตัสึโมโตะ – ปรำสำทมตัสึโมโต้ – ทำคำยำม่ำ – ชิรำคำวำโกะ – เมืองคำนำซำว่ำ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ ปรำสำทมัตสึโมโต้ สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1593 โดยขุนนางในตระกูลอิชิกา
วะ เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัและวางแผนการรบ โดยมีก าแพงสูงและคูน ้าลอ้มรอบปราสาท ต่อมาจึงตกเป็น
ของโทะกุงาวะ อิเอยะสึ และถูกเรียกวา่อีกอยา่งวา่ปราสาทฟุกาชิหรือปราสาทอีกา เน่ืองจากผนงัของ
ปราสาทท่ีมีสีด าเหมือนอีกานัน่เอง อีกทั้งอาคารสามชั้นท่ีขนาบตวัปราสาททั้งสองขา้งนั้นก็มีลกัษณะ
คลา้ยกบัปีกนกดว้ย นอกจากน้ียงัถือวา่เป็นปราสาทดั้งเดิมของญ่ีปุ่นท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์เอาไวไ้ด ้จนถูก
ข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัส าคญัของชาติ…จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัทาคายาม่า (ใชร้ะยะเวลา
ประมาณ 2 ชม.) 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ  ตั้งอยูบ่นภูเขาในเขตจงัหวดักิฟูและโทยามา ทางตอนกลางของ
เกาะฮอนชู ประกอบไปดว้ยบา้นเรือนรูปร่างแปลกตาท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 200-300 ปี ไดรั้บการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกเม่ือปีพ.ศ.2538 ท าใหห้มู่บา้นแห่งน้ีกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ข้ึนในพริบตา 
บา้นเรือนต่าง ๆ แปรสภาพกลายเป็นร้านขายของท่ีระลึกส าหรับนกัท่องเท่ียว เป็นร้านอาหาร พิพิธภณัฑ ์
บา้นพกัคา้งคืน กลายเป็นกระแสในหมู่นกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบประเทศญ่ีปุ่นอยา่งรวดเร็ว...จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองคำนำซำว่ำ เพื่อน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั... 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
พกัท่ี เมืองคำนำซำว่ำ จังหวดัอชิิกำวะ หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

 



 
 
 

   
 

วนัทีห้่ำ เมืองคำนำซำว่ำ – ชมซำกุระ ณ สวนเคน็โรคุเอน็ – TOKI  PREMIUM OUTLET – 
สนำมบินนำโกย่ำ – กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง) 

 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ ชมซำกุระ ณ สวนเค็นโรคุเอน็ เป็นแลนมาร์กท่ีโดดเด่นมากของเมืองคา
นาซาวา่ ท่ีน่ีนั้นไดช่ื้อวา่ติด1 ใน 3 ของสวนท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น โดยช่ือ“เคน็โรคุ” มี
ความหมายวา่ สวนท่ีมีองคป์ระกอบท่ีดี 6 อยา่ง คือ พื้นท่ีท่ีกวา้งขวาง, บรรยากาศท่ีเงียบสงบ, ความลงตวั, 
ความเป็นมาอนัยาวนาน, แหล่งน ้า, และทศันียภาพลอ้มรอบท่ีสวยงามตระการตา ใหท้่านไดอิ้สระไปกบั
การถ่ายรูปคู่กบัตน้ซากุระ ท่ีออกดอกอมชมพูไปทวัร์สวนเคน็โรคุเอน็แห่งน้ี... จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ป
ป้ิง  TOKI  PREMIUM OUTLET  ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยัอยา่งจุใจท่ีรวบรวมของ แบรนด์เนม
ชั้นน าราคาพิเศษ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ช่ือดงัมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, 
MK, Elle, Prada, G2000 เป็นตน้... 
***อสิระอำหำรม้ือเที่ยงเพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนเวลำในกำรช้อปป้ิงของท่ำน*** 
พบกนั ณ จุดนดัพบ ตามเวลานดัหมาย (กรุณาตรงต่อเวลา) สมควรแก่เวลา น าท่านสู่ สนำมบินนำโกย่ำ 
เพื่อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ....  

17.15 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR  เท่ียวบินท่ี SL311 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

21.50 น. ถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

********************** 
 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่างๆ ท่ีไม่
สามารถคาดการณ์ ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

เง่ือนไขและรำคำ ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 

 



 
 
 

***หำกมีกำรจองตัว๋ภำยใน กรุณำแจ้งให้ทรำบก่อนจองทุกคร้ัง*** 
 ***(มิฉะนั้นทางเราจะไม่รับผดิชอบหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ)*** 

 

เง่ือนไข และกำรจองทวัร์ 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ข้ีนไปจึงออกเดินทางได ้ในกรณีท่ีมีจ  านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์
ไทยร่วมเดินทางดว้ยโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั พร้อมน ำ้หนักกระเป๋ำเดินทำง 20 กิโลกรัม 
 2.ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
3.ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4.ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
5.ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท . ค่าประกนัอุบติัเหตุ
คุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 
500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รับควำมคุ้มครองประกนัอุบัติเหตุเพยีงคร่ึงเดียว ** 
6.ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บ และท่านตอ้งช าระเพิ่มเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1.ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย, หนงัสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออกส าหรับท่านท่ีถือต่างดา้ว 
2.ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3.ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%    
5.ค่ำทปิไกด์และคนขับรถ  รวม 1,500 บำท  ต่อผู้เดินทำง 1 ท่ำน (ช ำระทีส่นำมบินดอนเมือง ในวนัเช็คอิน) 
 

เง่ือนไขกำรจอง และยกเลกิทวัร์   



 
 
 

1. แจง้จ านวนผูเ้ดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ างวดแรก ท่ำนละ 20,000.- บำท ข้ึนอยูก่บัโปรแกรมทวัร์ท่ีท่านเลือกจอง หาก
ท่านยกเลิกหลงัการช าระค่ามดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่ามดัจ าใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทาง
ใหม่มาใชสิ้ทธ์ิแทนได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ     
2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วนั หากท่านยกเลิกหลงัการช าระค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่
สามารถคืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใชสิ้ทธ์ิแทนได ้โดยเสีย
ค่าใชจ่้ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวซ่ีาส าหรับผูท่ี้มาแทนท่าน และค่าเปล่ียนช่ือท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัสาการบิน  
3. เม่ือท่านเลือกวนัเดินทาง และไดว้างเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ท่านไม่สามรถเล่ือนการเดินทางได ้หรือเปล่ียน
โปรแกรมทวัร์ได ้การเล่ือนหรือเปล่ียนโปรแกรมทวัร์เท่ากบัการยกเลิกทวัร์ ซ่ึงทางบริษทัฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ 
หรือเงินมดัจ าทวัร์ใหท้่านได ้       
 

หมำยเหตุ   
1.ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง โรค
ระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษทั ฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด ทาง
บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน  ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากน้ี  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 
2.  ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบิน และ 
โรงแรมท่ีพกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้เท่านั้น 
3.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  เพื่อยนืยนัวา่กรุ๊ป
ออกเดินทางแน่นอนแลว้หรือไม่, มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หนังสือเดินทำงทีไ่ม่สำมำรถใช้เดินทำงได้  
- หนงัสือเดินทางท่ีมีอายเุหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีใกลจ้ะหมดอาย ุหากนบัจากวนัท่ีตอ้งใชเ้ดินทาง
จนถึงวนัหมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดือนถือวา่ใชเ้ดินทางไม่ได ้ท่านตอ้งไปท าเล่มใหม่ทนัที 
- หนงัสือเดินทางท่ีช ารุด หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีมีส่วนใดส่วนหน่ึงขาดหายหรือช ารุด เช่น หนา้แรกท่ีมีรูปและ
รายละเอียดของผูเ้ดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมีการแตม้สีหรือหมึกจนท าให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้
ครบถว้น  หนา้ในเล่มหนงัสือเดินทางขาดหายทั้งหนา้ หรือบางส่วน ใชก้าวติดหนา้ใดหนา้หน่ึงในเล่มจนไม่สามารถเปิดดู
รายละเอียดได ้ลว้นถือวา่เป็นหนงัสือเดินทางช ารุดท่ีไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้ 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตวัอย่ำงกำรนับอำยุหนังสือเดินทำง 
นบัจากวนัท่ีส้ินสุดการเดินทางไป 6 เดือน กบัอีก 1 วนั (บวกอีก 1 วนั ของวนัท่ีส้ินสุดการเดินทาง) 

เช่น ลูกคา้เดินทางวนัท่ี 01-05 มกราคม 2561 
หนงัสือเดินทางจะต้องไม่หมดอำยุก่อน วนัท่ี 06 กรกฏาคม 2561 

 

หมำยเหตุ เพื่อหลีกเล่ียงขอ้ผิดพลาดในเร่ืองเอกสารการเดินทาง ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้เ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามก าหนด
ได ้ กรุณาส่งหนงัสือเดินทางเล่มจริงของผูเ้ดินทางมาใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเขา้-ออกประเทศให้
เรียบร้อย โดยเจา้หนา้ท่ีจะคืนหนงัสือเดินทางใหท้่านท่ีสนามบินในวนัเดินทาง  ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทาง
ติดตวัไปสนามบินในวนัเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกคร้ังก่อนเดินทางไปสนามบิน วา่ไม่หยบิผดิเล่ม ไม่หมดอาย ุและไม่
ช ารุด บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากหนงัสือเดินทางของท่านมีปัญหาดงักล่าวจนท าใหท้่านเดินทางไม่ได ้  
 

 


