
 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (TTN) KOMATSU MATSUMOTO TOYAMA ซุปตาร์ บา้นหิมะ 6D4N (TG) 

KOMATSU MATSUMOTO TOYAMA 

6D4N 

ซุปตาร ์บา้นหมิะ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ ์2562 

 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (TTN) KOMATSU MATSUMOTO TOYAMA ซุปตาร์ บา้นหิมะ 6D4N (TG) 

บนิตรงลงโคมตัส ึโดยสายการบนิไทย พรเีมีย่มเซอรว์สิ 

ชมความนา่รกั ของลงิภูเขา แชอ่อนเซ็น ทา่มกลางหุบเขาหมิะขาวโพลน 

เยอืนเมอืงเกา่ทาคายามา่ ซนัมาชซิูจ ิและ หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ  

ชมสวนเค็นโรคเุอ็น 1 ใน 3 สวนทีน่า่ตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุของญีปุ่่ น 

เยอืน ผาโทจนิโบ ผาสวยแหง่เมอืงฟคุอุ ิชมปราสาทอกีา หรอื ปราสาทมตัสโึมโต ้

เทีย่วเมอืงโทยามา่ สกัการะพระใหญท่ากาโอกะ แวะขอพร ณ วดัเซรวิจ ิ

อสิระ ณ ลานสกเีมอืงโทยามา่ ตามอธัยาศยั 

พเิศษ!! ทานหมอ้ไฟ สไตลญ์ีปุ่่ น ในกระทอ่มหมิะ  

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว จ านวน  

06-11 กุมภาพนัธ ์2562 BUS1 39,888.- 12,000.- 35+1 

06-11 กุมภาพนัธ ์2562 BUS2 39,888.- 12,000.- 34+1 

06-11 กุมภาพนัธ ์2562 BUS3 39,888.- 12,000.- 34+1 

06-11 กุมภาพนัธ ์2562 BUS4 39,888.- 12,000.- 34+1 

06-11 กุมภาพนัธ ์2562 BUS5 39,888.- 12,000.- 34+1 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานีไ้มร่วม

คา่ทปิไกด ์1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

22.00 น       พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

วนัทีส่อง สนามบนิโคมตัส ึ– ชริาคาวาโกะ - เมอืงทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ– เมอืงมตัสโึมโต ้

01.20 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนิโคมัตส ึณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG… 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโคมตัส ึประเทศญี่ปุ่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านน า

ทา่นสู ่ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น เป็น

หมู่บา้นชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็น

เมอืงมรดกโลกทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ ไฮไลท!์!! หมู่บา้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายุ

มากกว่า 250 ปี ค าว่า “กชัโช” มีความหมายว่า “พนมมอื” ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ รูปแบบ

ของบา้นทีม่หีลังคามุงดว้ยฟางขา้วทีท่ ามุมชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากัน ตวับา้นมี

ความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั ้งหลังถูกสรา้งข ึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 1995 

องคก์ารยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก  



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (TTN) KOMATSU MATSUMOTO TOYAMA ซุปตาร์ บา้นหิมะ 6D4N (TG) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเกา่แกอ่ยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  

ถกูขนานนามไวว้่าเป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารย

ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบ

โบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 

ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ น าท่านเดนิเล่น ชมบรรยากาศ

เมืองเก่าทาคายาม่าที่ ซนัมาชซูิจ ิย่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีก่อนไดเ้ป็น

อย่างดี ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจนิยะ (Takayama Jinya) อดีตท าหนา้ที่เป็นส านักงาน

รัฐบาลทอ้งถิน่ประจ าภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 

1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดร้ับการบ ารุงรักษาเป็น

อย่างด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีจ่ัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศกัดนิา แผนทีภู่มภิาคฮดิะ 

และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิม่ประมาณ 430 เยน/ทา่น) 

 เดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) เป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของจงัหวดันากาโน ่

น าท่านเขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโต ้Matsumoto Castle 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิที่ยังคงสภาพ

สมบูรณ์และสวยงามทีส่ดุของประเทศญี่ปุ่ น  เนื่องจากสรา้งอยู่บนพื้นทีร่าบ ในภาษาญี่ปุ่ นจงึเรียกว่า 

ฮริาจโิระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงทีม่หีอคอยและป้อมปืนเชือ่มต่อกับโครงสรา้ง

อาคารหลกั และดว้ยสโีทนมดืท าใหเ้กดิความรูส้กึทีย่ ิง่ใหญ่และสขุุม จนไดร้ับฉายาวา่ปราสาทอกีา 

(Fugashi-Jo) ภายในตกแตง่ดว้ยไม ้จุดทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่บันไดไมส้งูชนั ชอ่งเก็บหนิส าหรับโจมตี

ศตัรู ชอ่งส าหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชัน้ น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมือง พรอ้มกับสมัผัส

บรรยากาศชาวเมอืงทอ้งถิน่  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Matsumoto Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (TTN) KOMATSU MATSUMOTO TOYAMA ซุปตาร์ บา้นหิมะ 6D4N (TG) 

วนัทีส่าม คามาคุระ มูระ กระทอ่มหมิะ - รบัประทานอาหารเทีย่ง ในกระทอ่มหมิะ – สวนลงิจโิกคุดาน ิ

ชมลงิแชอ่อนเซ็น - เมอืงมตัสโึมโต ้- ชอ้ปป้ิงนาคามาช ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดนิทางสู่ Kamakura Mura ณ เมืองอยิาม่า ชม บา้นหมิะ หรอื กระท่อมหมิะ ส าหรับ

ภาษาญีปุ่่ นเรยีกกนัว่า คามาครุะ ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหก้ลายเป็นสถานทีถ่า่ยรูป ประดบัไฟ Illumination 

จัดขึน้ ในชว่งเดอืนกมุภาพันธ ์ของทกุปี 

 ไฮไลท!์!  ท่านจะไดร้ับประทานอาหารกลางวันในกระท่อมแสนอุ่นท่ามกลางหมิะขาวโพลนกลาง   

ธรรมชาต ิล ิม้รสชาตอิาหารพืน้เมอืงทีส่ะอาดและบรสิทุธิ ์ทัง้อร่อยและดตีอ่สขุภาพ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ กระทอ่มหมิะ (3) พเิศษ!! เมนหูมอ้ไฟ แสนอรอ่ย สไตลญ์ีปุ่่ น 

 เดนิทางสู ่เมอืงนากาโน่ เป็นจังหวัดในภูมภิาค Chubu ภูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ท าใหม้ี

อากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาตอิย่างที่สุด  ไดช้ื่อว่าเป็นหลังคาแห่งญี่ปุ่ น 

เนื่องจากถูกรอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนลงิจโิกคุดาน ิ(Jigokudani 

Monkey Park) ตัง้อยู่ท่ามกลาง หุบเขาจโิกคดุาน ิ(Jigokudani valley) ในยามาโนะอูจ ิเป็น

น ้าพุรอ้นธรรมชาตทิี่ลงิป่าลงมาอาบน ้า และเป็นที่อยู่อาศัยของลงิหมิะชนิดนี้อีกดว้ย ภายในพื้นที่

สวนสาธารณะ มสีระว่ายน ้าทีส่รา้งข ึน้ส าหรับเจา้ลงิทัง้หลาย ซึง่จากประตทูางเขา้สวนเดนิเขา้ไปเพยีง 

5 นาท ีไฮไลท!์! ท่านจะพบเห็นลงิตลอดสองขา้งเสน้ทางระหว่างทีไ่ปยังสระน ้า โดยพวกมันจะจับ

กลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มีความคุน้เคยกับมนุษย์ อสิระใหท้่านชมความน่ารักของลงิแช่ออนเซนใน

อริยิาบถต่างๆ ตามอัธยาศยั ขอ้ควรระมดัระวงัหา้มเขา้ไปจบัหรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด เดนิทาง

กลบัสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั ณ ถนนนาคามาช ิ(Nakamachi Street) สอง

ขา้งทางของถนนเรียงรายไปดว้ยอาคารเก่าแก่สไตลโ์บราณทีเ่ก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างด ีรวมถงึอาคาร

คลงัสนิคา้จ านวนหนึง่ (kura) ทีม่ผีนังสขีาว ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของย่านการคา้ในอดตี นอกจากนี้ยังมี

รา้นคา้เล็กๆ ขายของแฮนดเ์มด ของทีร่ะลกึ ของสะสมต่าง รา้นอาหาร เครือ่งดื่ม และทีพ่ักแบบเรยีว

กงัเปิดใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทีย่วอกีดว้ย ณ ถนนแห่งนี้  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัาศยั 

พกัที ่ Matsumoto Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (TTN) KOMATSU MATSUMOTO TOYAMA ซุปตาร์ บา้นหิมะ 6D4N (TG) 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงโทยามะ - เลน่สก ีณ เมอืงโทยามา่ – เมอืงทาคาโอกะ – องคพ์ระใหญท่ากาโอกะ – วดั

เซรวิจ ิ- ออิอน มอลล ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

เดนิทางสู ่เมอืงโทยามะ (Toyama) จงัหวดัโทยามะ หรอืชือ่เดมิคอื เอทชู เป็นจังหวัดเล็ก ๆ อยู่

ห่างไกลจากเมืองหลวง และยังคงไวซ้ ึง่ความสงบตามแบบชนบทไดเ้ป็นอย่างด ีประชากรสว่นใหญ่

อาศัยอยู่นอกเมือง โดยรวมแลว้โทยามะอุดมไปดว้ยความงดงามของธรรมชาต ิความลกึลับ และ

ประเพณีทีย่ังคงหยั่งรากฝังลกึ เมืองแห่งหมิะอย่างโทยามะนัน้ มสีนามสกมีากมาย น าทา่น อสิระเลน่

สก ีเมอืงโทยามะ อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมฤดหูนาว บนลานสกหีมิะขาวโพลนกวา้งสดุ

ลูกหูลูกตา ท่านสามารถเช่าชุดอุปกรณ์สกีส าหรับถ่ายรูปหรือเล่นสกีทัง้ Sled Snow board หรือ 

กจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย (ราคาไมร่วมคา่กจิกรรม – คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ) 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าท่านสูส่กัการะ องคพ์ระใหญท่ากาโอกะ (Takaoka Daibutsu) ในปี ค.ศ. 1933 กวหีญงิชาว

ญีปุ่่ นชือ่ Yosano Akiko เดนิทางมาสกัการะทีว่ัด เมือ่เห็นองคพ์ระอันวจิติร อ่อนโยน กวจีงึกลา่วว่า

นี่คอืหนุ่มทีห่ล่อทีส่ดุในญีปุ่่ น อันทีจ่รงิตวัองคพ์ระสรา้งมากว่า 800 ปีแลว้โดยท าดว้ยไม ้แตเ่กดิเหตุ

ไฟไหม ้รวมทัง้ฟ้าผ่าหลายครัง้จงึท าการบูรณะขึ้นใหม่ องคปั์จจุบันที่เห็นในรูปท าจากบรอนซพ์ระ

ใหญ่ทากาโอกะ ประดษิฐานอยู่ทีว่ัดทากาโอกะไดบุทส ึมีความสงู 15.85 เมตร และ หนัก 65 ตัน 

สรา้งข ึน้โดยเทคนคิการใชท้องแดงแบบดัง้เดมิ ทีเ่ป็นงานฝีมือ (ภูมปัิญญาทางวัฒนธรรม) น าท่าน 

วดัเซรวิจ ิ(Takaoka Zuiryu-ji Temple) เป็น วดัเซนนกิายโซโต ที่เป็นส ิง่ก่อสรา้งตน้แบบ

ของวัดเซน ในชว่งยุคแรกเริม่ของสมัยเอโดะ ในปีค.ศ.1645 ไดร้ับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรม

ของจีน ในสมัยทีศ่าสนาพุทธ นิกายเซนไดร้ับความนิยมอย่างแพร่หลาย ใชห้นิทัง้ส ิน้ 1,200,000 

กอ้น เป็นวัดประจ าตระกูลของผูก้่อตัง้เมืองทากาโอกะ แสดงถงึความยิง่ใหญ่ของตระกูลคางะ ที่

ปกครองแควน้นี้มาเป็นระยะเวลานาน และไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นสมบัตแิห่งชาต ิในปีค.ศ.1997 

จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ออิอน มอลล ์Aeon Mall ซูเปอรม์าเก็ตชือ่ดัง อสิระใหท้่านเลือกซื้อ

สนิคา้ทีม่ตีัง้แตเ่สือ้ผา้ รองเทา้ เครือ่งส าอางค ์ของใชต้า่งๆ ตลอดจนรา้นอาหารมากมาย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั   Toyama Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีห่า้ เมอืงฟคุอุ ิ– หนา้ผาโทจนิโบ – เมอืงคานาซาวา่ –  สวนเค็นโรคเุอ็น - ชอ้ปป้ิงคานาซาวา่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 เดนิทางสู่ เมอืงฟุคุอ  ิน าท่านเที่ยวชมความสวยงามของ หนา้ผาโทจนิโบ เป็นหนึ่งในสถานที่

ทอ่งเทีย่วยอดนยิมของจังหวัดฟุคุอแิละยังไดร้ับการจดทะเบียนใหเ้ป็นสถานทีท่างธรรมชาตทิีส่ าคัญ

ของประเทศ จุดเดน่ของผานี้คอืมคีวามยาวถงึ 1 กโิลเมตรและสงูถงึ 25 เมตรดว้ยกัน เป็นหนา้ผาหนิ

ลาวาที่ถูกน ้าทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาตแิละเนื่องจากเป็นจุดชมววิที่สวยงามท าใหม้ี

นักทอ่งเทีย่วแวะมาเยีย่มเยอืนอย่างไม่ขาดสาย 

 เดนิทางสูเ่มอืงคานาซาว่า เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกจิอันรุ่งเรืองและอารยะธรรมอันล ้าค่าตัง้แต่

สมัยเอโดะชว่งที่ขุนนางศักดนิาชัน้สูงทัง้หลายต่างใหก้ารสนับสนุนในเรื่องของการท างานฝีมือและ

วัฒนธรรม  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

 น าทา่นชมสวน สวนเค็นโรคเุอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช้ือ่ว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนทีน่่าตืน่ตา

ตืน่ใจทีส่ดุของประเทศญี่ปุ่ น พื้นทีภ่ายในสวนเค็นโรคุเอ็นนัน้ ประกอบไปดว้ยววิทวิทัศน์ของบ่อน ้า 

หุบเขาอันสวยงามและบา้นหลงันอ้ยใหญ่ทีใ่ชใ้นการผลติชาน่ันเอง ความหมายของค าว่า เค็นโรค ุคอื 

สวนทีม่ีองคป์ระกอบทีด่ ี6 อย่างดว้ยกัน ก็คอืพืน้ทีท่ีก่วา้งขวาง, บรรยากาศทีเ่งยีบสงบ, ความลงตวั, 

ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งน ้า, และทัศนียภาพลอ้มรอบที่สวยงามตระการตา นักท่องเที่ยว

สามารถดื่มด ่าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปลี่ยนมีความสวยงาม

แตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได ้จากนั้น อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง บรเิวณหนา้สวนสาธารณะตาม

อัธยาศยั จากนัน้ อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ เมอืงคานาซาว่าตามอัธยาศยั 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั   KANAZAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
 

วนัทีห่ก สนามบนิโคมตัส ึ– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.50  น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG... 

15.30 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

 

**ไมร่บัลกูคา้จอยแลนด*์* 
 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (TTN) KOMATSU MATSUMOTO TOYAMA ซุปตาร์ บา้นหิมะ 6D4N (TG) 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว 

1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที่ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมื่อ

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (TTN) KOMATSU MATSUMOTO TOYAMA ซุปตาร์ บา้นหิมะ 6D4N (TG) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 25 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป  และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการออกต๋ัว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (TTN) KOMATSU MATSUMOTO TOYAMA ซุปตาร์ บา้นหิมะ 6D4N (TG) 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมีความ

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

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้ทัง้นี้

ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีสั่มภาระน ้าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนือ่งจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บค่าใชจ้า่ยไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี ้

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้วที่

พ านักอยู่ในประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (TTN) KOMATSU MATSUMOTO TOYAMA ซุปตาร์ บา้นหิมะ 6D4N (TG) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 

2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


