
KOMATSU NAGOYA 6D4N 

 PREMIUM NEWYEAR IN KOMATSU 
ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนธนัวำคม 2562 - มกรำคม 2563 

 

โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 
บนิตรงลงโคมตัส ึโดยสำยกำรบนิไทย พรเีมีย่มเซอรว์สิ 

ชมควำมนำ่รกั ของลงิภเูขำ แชอ่อนเซ็นทำ่มกลำงหบุเขำหมิะขำวโพลน 

เยีย่มชม ยำ่นเมอืงเกำ่ทำคำยำมำ่ ซนัมำชซูิจ ิ

หมูบ่ำ้นมรดกโลก ชริำคำวำโกะ เยอืนผำสวย ณ ผำโทจนิโบ  

และสวนเค็นโรคเุอ็น 1 ใน 3 สวนทีน่ำ่ตืน่ตำตืน่ใจทีส่ดุของญีปุ่่ น 

สมัผสัหมิะขำวโพลน พรอ้มอสิระเลน่สกตีำมอธัยำศยั 

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรำยกำร 



วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

29 ธนัวำคม 62 - 03 มกรำคม 63 BUS1 45,888.- 15,000.- -5°C - 0°C  

29 ธนัวำคม 62 - 03 มกรำคม 63 BUS2 45,888.- 15,000.- -5°C - 0°C  

29 ธนัวำคม 62 - 03 มกรำคม 63 BUS3 45,888.- 15,000.- -5°C - 0°C  

29 ธนัวำคม 62 - 03 มกรำคม 63 BUS4 45,888.- 15,000.- -5°C - 0°C  

29 ธนัวำคม 62 - 03 มกรำคม 63 BUS5 45,888.- 15,000.- -5°C - 0°C  
 

+สภำพอำกำศเป็นเพยีงกำรพยำกรณ์ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมำยอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ / Infant เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 2 ปี รำคำ 10,900.-** 

 รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดท์ำ่นละ 1,500 บำท/ทรปิ** 
 

วนัที ่29 ธนัวำคม 2562 สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 

23.00 น.       พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

วนัที ่30 ธนัวำคม 2562 สนำมบนิโคมตัส ึ– เมอืงคำนำซำวำ่ - สวนเค็นโรคเุอ็น - เมอืงนำกำโน ่– สวน

ลงิจโิกคดุำน ิ– เมอืงมตัสโึมโต ้

01.00 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิโคมตัส ึณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG… 

  (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิโคมตัส ึประเทศญี่ปุ่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าท่าน 

 เดนิทางสู ่เมอืงคำนำซำวำ่ (Kanazawa) เป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิอนัรุง่เรอืงและอารยะธรรมอัน

ล ้าคา่ตัง้แตส่มยัเอโดะชว่งทีข่นุนางศักดนิาชัน้สงูทัง้หลายต่างใหก้ารสนับสนุนในเรือ่งของการท างาน

ฝีมือและวัฒนธรรม (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) น าท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น 

(Kenrokuen Garden) ไดช้ือ่ว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น พืน้ที่

ภายในสวนเค็นโรคเุอ็นนัน้ ประกอบไปดว้ยววิทวิทัศนข์องบอ่น ้า หุบเขาอนัสวยงามและบา้นหลังนอ้ย

ใหญ่ทีใ่ชใ้นการผลติชาน่ันเอง ความหมายของค าว่า เค็นโรคุ คอื สวนทีม่อีงคป์ระกอบทีด่ ี6 อย่าง

ดว้ยกนั ก็คอืพืน้ทีท่ีก่วา้งขวาง, บรรยากาศทีเ่งยีบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอนัยาวนาน, แหลง่น ้า, 

และทัศนียภาพลอ้มรอบที่สวยงามตระการตา นักท่องเที่ยวสามารถดื่มด ่าและผ่อนคลายไปกับ

บรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปลี่ยนมคีวามสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได ้

จากนัน้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง บรเิวณหนา้สวนสาธารณะตามอธัยาศัย  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

 เดนิทางสู่ เมอืงนำกำโน่ (Nagano) เป็นจังหวัดในภูมภิาคชูบุ (Chubu) ภูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็น

ภเูขาสงู ท าใหม้อีากาศหนาวเย็น และมคีวามสวยงามของธรรมชาตอิย่างทีสุ่ด ไดช้ือ่ว่าเป็นหลังคา

แห่งญี่ปุ่ น เนื่องจากถูกรอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนลิงจิโกคุดำน ิ

(Jigokudani Monkey Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ท่ามกลาง หุบเขำจโิกคุ

ดำน ิ(Jigokudani valley) ในยามาโนะอจู ิเป็นน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีล่งิป่าลงมาอาบน ้า และเป็นทีอ่ยู่

อาศัยของลงิหมิะชนิดนี้อีกดว้ย ภายในพื้นที่สวนสาธารณะ มีสระว่ายน ้าที่สรา้งขึน้ส าหรับเจา้ลิง

ทัง้หลาย ซึง่จากประตทูางเขา้สวนเดนิเขา้ไปเพยีง 5 นาท ีไฮไลท!์! ทา่นจะพบเห็นลงิตลอดสองขา้ง



เสน้ทางระหวา่งทีไ่ปยงัสระน ้า โดยพวกมนัจะจับกลุม่กนัเป็นกลุม่ใหญ่ๆ  มคีวามคุน้เคยกบัมนุษย ์อสิระ

ใหท้่านชมความน่ารักของลงิแชอ่อนเซนในอริยิาบถต่างๆ ตามอัธยาศัย ขอ้ควรระมดัระวงัหำ้มเขำ้

ไปจบัหรอืใหอ้ำหำรโดยเด็ดขำด เดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็น

อนัดับสองของจังหวัดนากาโน่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

ค ำ่         รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร (2) 

ทีพ่กั Hotel Route-Inn Court Matsumoto Inter หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั  
 

วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 เมอืงทำคำยำมำ่ – ซนัมำชซูิจ ิ– ชริำคำวำโกะ – เมอืงนำโกยำ่ – ชอ้ปป้ิงซำ

คำเอะ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

เดนิทางสู ่ทำคำยำมำ่ (Takayama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหุบเขา

ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไวว้่าเป็น ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็น

เมอืงเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่าง

สมบรูณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเกา่แก ่อายเุป็นรอ้ยๆปี มวีัด ศาลเจา้ สะพาน 

ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอดุมสมบรูณ์ 

น าท่านเดนิเล่น ชมบรรยากาศเมอืงเกา่ทาคายามา่ที ่ซนัมำชซูิจ ิ(Sanmachi Suji) ยา่นเมอืงเกา่ที่

อนุ รักษ์ความเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอย่างดี ผ่ำนชม  อำคำรทำคำยำม่ำจ ินยะ 

(Takayama Jinya) อดีตท าหนา้ที่เป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิ่นประจ าภูมภิาคฮิดะ ในสมัยการ

ปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให ้

ประชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดรั้บการบ ารงุรักษาเป็นอยา่งด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีจั่ดแสดงขา้วของ

และเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผนทีภ่มูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไม่

รวมคำ่เขำ้ จำ่ยเพิม่ประมำณ 430 เยน/ทำ่น) 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

น าทา่นสู ่ชริำคำวำโกะ (Shirakawago) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลก

ทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most 

beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ไฮไลท์!!! หมู่บา้น

แบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายมุากกวา่ 250 ปี ค าวา่ กชัโช มคีวามหมายวา่ พนมมอื 

ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นที่มหีลังคามุงดว้ยฟางขา้วที่ท ามุมชันถงึ 60 องศา 

คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้ง

ขึน้โดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มาในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก น าทา่น

สู ่นำโกยำ่ (Nagoya) เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน 

เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 

ชัว่โมง)  น าทา่นสู ่ยำ่นซำคำเอะ (Sakae) เป็นยา่นธุรกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื 

เมอืงใตด้นิ (central park) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่, รา้นของใชก้ระจกุกระจกิ, 

รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ีก่นิบรเิวณตัง้แตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั   Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami  หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 



วนัที ่01 มกรำคม 2563  อสิระชอ้ปป้ิงซำคำเอะ หรอื ทอ่งเทีย่วสถำนทีต่ำ่งๆของเมอืงนำโกยำ่ เต็มวนั 

 เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

หลังอาหารใหท้่านอสิระท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ภายในเมอืงนาโกยา่ โดยมไีกดใ์หค้ ำแนะน ำ

กำรเดนิทำง (ไมม่รีถบสับรกิำร) 

แนะน ำสถำนทีท่อ่งเทีย่วเมอืงนำโกยำ่และเมอืงรอบๆ 

 ปรำสำทนำโงยำ่ (Nagoya Castle) สรา้งขึน้ในยุคเริม่ตน้สมัยเอโดะ ภายในมพีพิธิภัณฑท์ี ่

จัดแสดงนทิรรศการเกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องปราสาท สวนหยอ่มรอบปราสาทแบง่เป็น 2 ชัน้ 

คอืคูเมอืง และก าแพงป้อมปราการ ซึง่เป็นจุดชมดอกซากรุะบานในชว่งปลายเดอืนมนีาคม-

ตน้เดอืนเมษายน 

 พพิธิภณัฑก์ำรรถไฟญีปุ่่ น (SCMAGLEV and Railway Park) เป็นพพิธิภัณฑร์ถไฟของ

บรษัิท Central Japan Railways (JR Central) ใหค้วามรูเ้กี่ยวกับความกา้วหนา้ของรถไฟ

ความเร็วสงูในประเทศญีปุ่่ น และจัดแสดงรถไฟตา่งๆ เชน่ รถไฟหัวรถจักรไอน ้า 

 ทำ่เรอืนำโงยำ่ พพิธิภณัทส์ตัวน์ ำ้ และทวปีแอนตำรต์กิ (Nagoya Port Aquarium 

Antarctic) เป็นหนึง่ในทา่เรอืทีใ่หญท่ีส่ดุของญีปุ่่ น ประกอบดว้ย พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า 

หา้งสรรพสนิคา้ สวนสนุก และพพิธิภณัฑอ์ืน่ๆ เชน่ Antarctic Museum และ Maritime 

Museum ทีม่จีดุชมววิทีช่ัน้ 63 ดว้ย 

 พพิธิภณัฑว์ทิยำศำสตรน์ำโงยำ่ (Nagoya City Science Museum) มตีัวอาคารทีเ่ป็นรูป

โลกยักษ์สีเงนิ ซึง่เป็นหนึ่่งในทอ้งฟ้าจ าลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึง่โปรแกรมทอ้งฟ้า

จ าลองจะเปลีย่นแปลงเป็นรายเดอืนรวมถงึปรากฏการณ์ทางดาราศาสตรใ์นปัจจุบันอกีดว้ย 

ถงึแมว้า่การบรรยายมเีพยีงภาษาญีปุ่่ นเทา่นัน้ 

 ศำลเจำ้อะสตึะ (Atsuta Shrine) ตัง้อยูใ่นป่าทางทศิใตข้องเมอืงนาโงย่า เป็นหนึง่ในศาล

เจา้ทีส่ าคัญทีส่ดุของศาสนาชนิโต สรา้งแบบสถาปัตยกรรมสไตลญ์ีปุ่่ นชนิเมซคูุร ิ(Shinmei-

zukuri) เป็นที่ประดษิฐานของเทพแห่งพระอาทติย ์Amaterasu และหอ้งเก็บดาบศักดิส์ทิธิ ์

Kusanagi ซึง่เป็นหนึ่งในสามของเครือ่งราชกกุธภัณฑ์ของจักพรรด ิ(แต่ไม่จัดแสดงใหแ้ก่

สายตาผูเ้ขา้ชม) 

 รสีอรท์นำงำชมิะ (Nagashima Resort) เป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจนอกเมอืงนาโงยา่ 

 แนะน ำแหลง่ชอ้ปป้ิง 

 ยำ่นชอ้ปป้ิงโอส ุ (Osu Shopping Arcade) ของเมอืงนาโงยา่ มอีายปุระมาณ 400 กว่าปี มี

รา้นคา้นอ้ยใหญ่มากมายกว่า 1,200 รา้นคา้เรยีงรายตลอดสองขา้งทาง ประกอบดว้ยอาหาร

และสนิคา้ทันสมัยไม่วา่จะเป็นน ้าหอม, เสือ้ผา้, เครือ่งส าอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยีห่อ้ดัง

และทีส่ าคัญคอืราคาถกูมาก นอกจากนี้แลว้ยังเป็นแหล่งรวมอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส,์ ชดุคอส

เพลย,์ การต์นูอะนเิมะและสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย 

 เจอำรเ์ซ็นทรลัทำวเวอร ์JR Central Towers เป็นอาคารเพิม่เตมิจากสถานีรถไฟนาโงย่า 

ประกอบดว้ยอาคารส านักงาน 30 ชัน้ สูง 245 เมตร  ชัน้ล่างของอาคารเชื่อมต่อระหว่าง

หา้งสรรพสนิคา้ทาคาชมิาย่า (Takashimaya department store) ทาวเวอร์พลาซ่าชอ้ปป้ิง

มอลล ์(Tower Plaza shopping mall) และ JR Nagoya Station 



**อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัและเย็นตำมอธัยำศยั** 

ทีพ่กั   Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami  หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่02 มกรำคม 2563 ลำนสกเีมอืงกฟิุ  - เมอืงฟุคอุ ิ– หนำ้ผำโทจนิโบ – เมอืงคำนำซำวำ่ – ชอ้ปป้ิง

คำนำซำวำ่  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ลำนสกเีมอืงทำคำยำม่ำ (Washigatake Ski area) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง)   อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมฤดหูนาว บนลานสกหีมิะขาวโพลนกวา้ง

สุดลูกหูลูกตา ท่านสามารถเช่าชดุอุปกรณ์สกสี าหรับถ่ายรูปหรอืเล่นสกทีัง้ Sled Snow board หรอื 

กจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย (รำคำไมร่วมคำ่กจิกรรม – คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 

เดินทางสู่ เมืองฟุคุอ ิ (Fukui) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.40 ชั่วโมง) น าท่านเที่ยวชมความ

สวยงามของ หนำ้ผำโทจนิโบ (Tojinbo) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเทีย่วยอดนยิมของจังหวัดฟคุุอ ิ

และยังไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นสถานทีท่างธรรมชาตทิีส่ าคัญของประเทศ จุดเด่นของผานี้คอืมี

ความยาวถงึ 1 กโิลเมตรและสงูถงึ 25 เมตรดว้ยกนั เป็นหนา้ผาหนิลาวาทีถู่กน ้าทะเลและคลืน่ลมกัด

เซาะโดยธรรมชาตแิละเนือ่งจากเป็นจดุชมววิทีส่วยงามท าใหม้นัีกทอ่งเทีย่วแวะมาเยีย่มเยอืนอยา่งไม่

ขาดสาย เดนิทางสู่ เมอืงคำนำซำว่ำ (Kanazawa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เป็น

ศูนยก์ลางของเศรษฐกจิอันรุ่งเรอืงและอารยะธรรมอันล ้าค่าตัง้แต่สมัยเอโดะช่วงที่ขุนนางศักดนิา

ชัน้สงูทัง้หลายต่างใหก้ารสนับสนุนในเรือ่งของการท างานฝีมอืและวัฒนธรรม อสิระใหท้่านเดนิชอ้ป

ป้ิง ณ เมอืงคานาซาวา่ตามอธัยาศัย 

ค ำ่  อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั   Hotel Route Inn Kanazawa Ekimae หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่03 มกรำคม 2563 สนำมบนิโคมตัส ึ– กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโคมตัส ึประเทศญีปุ่่ น 

10.00 น.     เหริฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG... 

14.30 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

 

ไมร่บัจอยแลนด ์
 

ฤดหูนำวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

*ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสำยกำรบนิไทยหรอืไทยสมำยดเ์ทำ่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ำกสำยกำรบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลำ่ชำ้ ทำงบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคำ่เสยีหำยเฉพำะ
สำยกำรบนิภำยในประเทศทีเ่ป็นสำยกำรบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังำนขำย

ลว่งหนำ้กอ่นท ำกำรซือ้ต ัว๋ภำยในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 



 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   

รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม :   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 25 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุำตตดัทีน่ ัง่ ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หำกช ำระไมค่รบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังำนขำยมำทำง E-

Mail 

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวำ่ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // หำกไมส่ง่ส ำเนำ



หนงัสอืเดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่เสยีหำยอนัเกดิจำก

ควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทำงมำกกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมำยเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทาง

ไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และกำรจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง และไดด้ าเนนิการออก

ตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่

ตดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภำระ และคำ่พนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คือ 30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน  115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที่

สมัภาระน ้าหนักเกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมำยเหต.ุ. (ส ำคญัมำก!!! ผูโ้ดยสำรควรรบัทรำบ  กอ่นกำรเดนิทำง) 

1. รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต



ภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุำรณ์ทีน่อกเหนอืกำรควบคมุจำกทำงบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หำกทำ่นยกเลกิทวัร ์เนือ่งจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว ยังคง

ใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น ในกรณี

ดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซี่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำร

ตรวจเขำ้เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 

25 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  



6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ  แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บ

บุหรี/่ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวม

จ ำนวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชั่วโมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณุำกรอกชือ่ไทยและองักฤษอยำ่งถกูตอ้งตำมหนงัสอืเดนิทำง เรยีงตำมหอ้งพกั) 

 

หมำยเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาท ิ

อำหำร   ไมท่านเนือ้วัว   ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขำ้พเจำ้รบัทรำบเงือ่นไขในรำยกำรทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 

ล ำดบั ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำไทย) ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


