NAGOYA JAPAN ALPS 4 วัน 3 คืน (SL)

กําหนดการเดินทาง
วันเดินทาง

ราคา

พาสปอร์ ตจะต้ องไม่ หมดอายุก่อนวันที่

25-28 เม.ย. 62
9-12 พ.ค. 62
16-19 พ.ค. 62

32,900.32,900.32,900.-

29 ต.ค. 62
13 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62

พักเดีย่ วจ่ ายเพิม่ 8,000.- บาท/ท่ าน**ราคาโปรโมชั่นพิเศษไม่ มีราคาเด็ก**
***การยกเลิก *** เมื่อมีการออกตัว๋ แล้วไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้เลยหากท่านมีการยืนยันการ
เดินทางและมัดจํามาแล้ว หากลูกค้าจะยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ให้ท่านได้ตอ้ งคิด
ค่าตัว๋ เต็มจํานวนและค่าใช้จ่ายต่างประเทศแต่หากท่านมีคนมาเปลี่ยนเดินทางแทนต้องสอบถามค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึ้นตามเงื่อนไข
ของสายการบินกําหนด
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วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ท่ าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ – เมืองมัตสึ โมโต้

04.30 น.

★คณะพร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้ น 3 ประตู 8

07.45 น.
15.45 น.

ค่า

เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน THAI LION AIR (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับ
และอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
เหิ นฟ้ าสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ชูบุ เซ็ นแทรร์ เมืองนาโกย่ า ประเทศญี่ ปุ่น โดยสายการบิน THAI
LION AIR เที่ยวบินที่ SL310 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าเวลา
ประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น...จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ เมืองมัตสึ โมโต้ (ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชม.) เมืองมัตสึ โมโต้เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของ
จังหวัดนากาโน่ มีจุดท่องเที่ยวที่สาํ คัญที่สุด คือ ปราสาทมัตสึ โมโตะ 1 ในปราสาทดั้งเดิมที่สวยที่สุดของปร
เทศญี่ปุ่น…
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ ROUTE INN HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน เมืองมัตสึ โมโตะ

วันทีส่ อง

เมืองมัตสึ โมโต้ – เจแปนแอลป์ – เขือ่ นคุโรเบะ – ชม!!! กาแพงหิมะขนาดมหึมา – โทยามะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
🚌 หลังอาหารเช้ านาท่ านสู่ เจแปน แอลป์ เทือกเขาทาเคยาม่าที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของประเทศญี่ปุ่นซึ่ งจะเปิ ดให้
ขึ้นชมปี ละครั้งนําท่านชมความอลังการของกําแพงหิ มะขนาดมหึ มา SNOW WALL ที่มีความสู งกว่า 10
เมตร
🚌 นาท่ านสู่ สถานีโอกิซาว่ า นั้งรถที่ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็ นพิษลอด
อุโมงค์เข้าสู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่ งเป็ นเขื่อนกั้นนํ้าขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ที่แห่งนี้มีสายรุ ้งพาดผ่านตลอด
ปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์เขื่อนแห่งนี้มีความสู งถึง 186 เมตร และมีความ
กว้างถึง 492 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่ มบุกเบิกจนเสร็ จสิ้ นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลา
ในการสร้าง 4 ปี เดินข้ามมาอีกด้านของเขื่อน เพื่อขึ้น คุโรเบะเคเบิลคาร์ (Kurobe cable car) ที่สถานี
Kurobeko เพื่อไปลงสถานี Kuobedaira ต่อด้วยขึ้น กระเช้ าไฟฟ้ าทาเตยามะ (Tateyama Ropeway) เพื่อไป
ลง สถานีไดกันโบ (Daikanbo)

-3🚌 นาท่ านนั่งรถบัสไฟฟ้าลอดอุโมงค์ ทาเตยามะ (Tunnel Trolley Bus) ไปมูโรโดะ (Murodo) จุดที่ต้ งั ของ

เทีย่ ง

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน บนเทือกเขาแอลป์
🚌 จากนั้นให้ ทุกท่ านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็ นกาแพงหิมะสู งชั น (Snow Wall) สู งกว่าสิ บเมตร
(ขึ้นอยูก่ บั สัมผัสกับความขาวของหิ มะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็นนับเป็ นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ
เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจซึ่งออกมาด้านกําแพงหิ มะจะพบกับบริ เวณสําหรับให้เด็กเลื่อน
snow board ด้วย เมื่อท่านได้เต็มอิ่มกับกําแพงหิ มะเจแปนแอลป์ แล้ว
🚌 นาท่ านนั้งรถไปยังที่ราบ บิโจไดระ ระหว่างทางท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศสองข้างทาง
🚌 นาท่ านต่ อ ทาเตยามะเคเบิลคาร์ ลงมายังสถานีทาเตยามะ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โทยามะ เพื่อเข้าสู่ ที่
พัก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ MY STAY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน เมืองโทยามะ

วันทีส่ าม

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองงุโจฮาจิมงั – นาโกย่ า – ย่ านซาคาเอะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
🚌 หลังอาหารเช้ านาท่ านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ (ใช้ระยะเวลาประมาณ1.40ชม.) ตั้งอยูบ่ นภูเขาใน
เขตจังหวัดกิฟูและโทยามาทางตอนกลางของเกาะฮอนชู ประกอบไปด้วยบ้านเรื อนรู ปร่ างแปลกตาที่มีอายุ
เก่าแก่กว่า 200-300 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.2538 ทําให้หมู่บา้ นแห่งนี้กลายเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ข้ ึนในพริ บตาบ้านเรื อนต่างๆแปรสภาพกลายเป็ นร้านขายของที่ระลึกสําหรับ
นักท่องเที่ยว เป็ นร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ บ้านพักค้างคืนกลายเป็ นกระแสในหมู่นกั ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ
ประเทศญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ ว
🚌 จากนั้นนาท่ านสู่ เมืองงุโจฮาจิมัง เป็ นเมืองเล็กๆริ มแม่น้ าํ ในจังหวัดกิฟุเป็ นเมืองที่ยงั หลงเหลือกลิ่นอาย
วัฒนธรรมในอดีตของญี่ปุ่นไว้กุโจฮาจิมงั ที่มีรางนํ้าจํานวนมากจนถูกเรี ยกว่าเป็ นเมืองแห่งสายนํ้าซึ่งจะได้
ยินเสี ยงนํ้าไหลสะท้อนไปทัว่ ทั้งตัวเมือง

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
🚌 จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่ า เมืองนาโงย่าถือเป็ นเมืองเอกของจังหวัดโอจิ ตั้งอยูต่ อนกลางของ
ประเทศไม่ไกลจากเมืองโอซาก้าและเกียวโตมากนักนอกจากนี้ยงั มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของ

-4-

ค่า

ประเทศแต่กลับมีบรรยากาศที่เงียบสงบซึ่ งแตกต่างจากเมืองใหญ่อื่นๆของญี่ปุ่นโดยนาโงย่าเป็ นเมืองที่มี
ชื่อเสี ยงทางด้านอุตสาหกรรมเครื่ องเคลือบดินเผารวมทั้งงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ
🚌 นาท่ านเดินทางสู่ ย่ านซาคาเอะ ซึ่ งเป็ นย่านช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจาก
ทัว่ ทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้นอกจากนั้นยังมีหา้ งสรรพสิ นค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับ
ซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมายในย่านซาคาเอะแห่งนี้ยงั มีจุดไฮไลท์สาํ คัญคือ หอคอยนาโกย่าทีวที าว
เวอร์ , อาคารโอเอซิส 21 เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ SUNROUTE PLAZA HOTEL NAHOYA หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน เมืองนาโกย่า

วันทีส่ ี่

ศาลเจ้ าอัตสึ ตะ – TOKI PREMIUM OUTLET – สนามบินนาโกย่ า – กรุงเทพฯ (สนามบิน
ดอนเมือง)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
🚌 หลังอาหารเช้ านาท่ านสู่ ศาลเจ้ าอาสึ ตะ ศาลเจ้าที่ถูกพบในช่วงศตวรรษที่ 2 และได้รับการบูรณะเมื่อปี
ค.ศ. 1935 เป็ นศาลเจ้าที่ได้รับความเคารพอย่างมากของชาวเมืองนาโกย่าพอๆกับศาลเจ้าอิเสะจิงงูและที่แห่ง
นี้เป็ นที่เก็บรักษา “ดาบแห่ งคุซานางิ” อันเป็ นสิ่ งสําคัญ 1 ในเครื่ องราชกกุธภัณฑ์ 3 ชิ้น ที่แสดงถึงอํานาจ
แห่งองค์จกั รพรรดิญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล โดยอีก 2 ชิ้น ได้แก่ “กระจก” ทําจากหิ นขัดมัน อยูท่ ี่ศาลเจ้าอิ
เสะ จิงงู กับ “สร้ อยประดับพระศอ” ที่ทาํ มาจากหิ นสี และอยูท่ ี่พระราชวังอิมพีเรี ยล3
จากนั้นให้ ท่านอิสระช้ อปปิ้ ง TOKI PREMIUM OUTLET ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนําที่มี
อยูก่ ว่า 180 แบรนด์ อาทิ TOMMY HILFIGER , COACH , ADIDAS , NIKE เป็ นต้น สิ นค้าแต่ล่ะร้านจะลด
อยูท่ ี่ 30-70% อีกทั้งด้านในยังมี FOOD COURT ให้บริ การอีกด้วย...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ TOKI PREMIUM OUTLET ทางบริ ษทั จะทําการคืนเงินสดมูลค่า
ท่านล่ะ1000 เยน ให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารตามความพึงพอใจของท่านภายใน FOOD COURT
TOKI PREMIUM OUTLET
🚌 สมควรแก่ เวลา นาท่ านสู่ สนามบินนาโกย่ า เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ....
เหินฟ้ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL311
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
★ถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เทีย่ ง

17.15 น.
21.50 น.
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**********************
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ
เงื่อนไขและราคา สําหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้วย

***หากมีการจองตั๋วภายใน กรุณาแจ้ งให้ ทราบก่ อนจองทุกครั้ง***
***(มิฉะนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)***
เงื่อนไข และการจองทัวร์
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ ญาตให้
เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางได้ ในกรณี ที่มีจาํ นวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหวั หน้าทัวร์ ไทย
ร่ วมเดินทางด้วยโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้ อมนา้ หนักกระเป๋ าเดินทาง 20 กิโลกรัม
2.ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4.ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

5.ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท . ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครอง
ในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000
บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** เด็กอายุต่ากว่ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึน้ ไป จะได้ รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว **
6.ค่าภาษีน้ าํ มัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ และท่านต้องชําระเพิ่มเติม ในกรณี ที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่ม

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย, หนังสื อเดินทางเล่มสี เหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออกสําหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2.ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3.ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
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4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
5.ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ รวม 1,500 บาท ต่ อผู้เดินทาง 1 ท่ าน (ชาระทีส่ นามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน)

เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร์
1. แจ้งจํานวนผูเ้ ดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจํางวดแรก ท่านละ 20,000.- บาท ขึ้นอยูก่ บั โปรแกรมทัวร์ ที่ท่านเลือกจอง หากท่าน
ยกเลิกหลังการชําระค่ามัดจําแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจําให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มา
ใช้สิทธิ์ แทนได้ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ
2. ชาระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ ก่ อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชําระค่าทัวร์ ท้ งั หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด หรื อบางส่ วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์ แทนได้ โดยเสี ยค่าใช้จ่าย
บางส่ วนเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าสําหรับผูท้ ี่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ตอ้ งจ่ายให้กบั สายการบิน
3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดแล้ว ท่านไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ หรื อเปลี่ยน
โปรแกรมทัวร์ ได้ การเลื่อนหรื อเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรื อ
เงินมัดจําทัวร์ ให้ท่านได้

หมายเหตุ
1.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะอากาศ การเมือง โรค
ระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุด ทางบริ ษทั
ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจ
คืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรื อ บางส่ วน นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ
โรงแรมที่พกั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
3. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อยืนยันว่ากรุ๊ ปออก
เดินทางแน่นอนแล้วหรื อไม่, มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น

หนังสื อเดินทางทีไ่ ม่ สามารถใช้ เดินทางได้
- หนังสื อเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสื อเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุ หากนับจากวันที่ตอ้ งใช้เดินทางจนถึง
วันหมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทําเล่มใหม่ทนั ที
- หนังสื อเดินทางที่ชาํ รุ ด หมายถึงหนังสื อเดินทางที่มีส่วนใดส่ วนหนึ่งขาดหายหรื อชํารุ ด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียด
ของผูเ้ ดินทางมีรอยฉีกขาด หรื อขูดขีด หรื อมีการแต้มสี หรื อหมึกจนทําให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน หน้า
ในเล่มหนังสื อเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรื อบางส่ วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิ ดดูรายละเอียดได้
ล้วนถือว่าเป็ นหนังสื อเดินทางชํารุ ดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
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ตัวอย่ างการนับอายุหนังสื อเดินทาง
นับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทางไป 6 เดือน กับอีก 1 วัน (บวกอีก 1 วัน ของวันที่สิ้นสุดการเดินทาง)
เช่น ลูกค้าเดินทางวันที่ 01-05 มกราคม 2561
หนังสื อเดินทางจะต้ องไม่ หมดอายุก่อน วันที่ 06 กรกฏาคม 2561
หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในเรื่ องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจส่ งผลให้ผเู ้ ดินทางไม่สามารถเดินทางตามกําหนดได้
กรุ ณาส่ งหนังสื อเดินทางเล่มจริ งของผูเ้ ดินทางมาให้บริ ษทั ฯ ตรวจสอบและจัดเตรี ยมแบบฟอร์ มเข้า-ออกประเทศให้เรี ยบร้อย
โดยเจ้าหน้าที่จะคืนหนังสื อเดินทางให้ท่านที่สนามบินในวันเดินทาง สําหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ถือหนังสื อเดินทางติดตัวไป
สนามบินในวันเดินทาง กรุ ณาตรวจเช็คอีกครั้งก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชาํ รุ ด บริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากหนังสื อเดินทางของท่านมีปัญหาดังกล่าวจนทําให้ท่านเดินทางไม่ได้



