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KOMATSU NAGOYA ENA KYO 6D4N 

PREMIUM BUSINESS CLASS 
ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนธนัวำคม 2562 - มกรำคม 2563 

โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 
บนิตรงลงโคมตัส ึโดยสำยกำรบนิไทย พรเีมีย่มเซอรว์สิ ช ัน้บสิสเินสคลำส 

ชมควำมนำ่รกั ของลงิภูเขำ แชอ่อนเซ็นทำ่มกลำงหุบเขำหมิะขำวโพลน 
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เย ีย่มชม ยำ่นเมอืงเกำ่ทำคำยำมำ่ ซนัมำชซิูจ ิ

ลอ่งเรอืชมทศันยีภำพ ณ หุบเขำเอนะ เคยีว 

เยอืนเมอืงแหง่สำยน ำ้ กุโจ ฮำจมินั 

หมูบ่ำ้นมรดกโลก ชริำคำวำโกะ เยอืนผำสวย ณ ผำโทจนิโบ  

และสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนทีน่ำ่ตืน่ตำตืน่ใจทีสุ่ดของญีปุ่่ น 

สมัผสัหมิะขำวโพลน พรอ้มอสิระเล่นสกตีำมอธัยำศยั 

ชอ้ปป้ิงยำ่นโอสุ ซำคำเอะ แหลง่ชอ้ปป้ิงเลือ่งชือ่แหง่เมอืงนำโกยำ่ 

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรำยกำร 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว อุณหภูม ิ  

29 ธนัวำคม 62 - 03 มกรำคม 63  69,888.- 10,500.- -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 สนำมบนิสุวรรณภูม ิ 

23.00 น.       พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบนิไทย มีเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับท่าน 

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

ลงิจโิกคุดำน ิ– เมอืงมตัสโึมโต ้

01.00 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินโคมัตส ึณ 

ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG8118 

  (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

08.30 น. เดินทางถึง สนำมบนิโคมตัส ึประเทศญี่ปุ่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าท่าน 

เดนิทางสู ่เมอืงคำนำซำวำ่ (Kanazawa) เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกจิอันรุ่งเรอืงและอารยะธรรมอัน

ล ้าค่าตัง้แต่สมัยเอโดะชว่งทีข่นุนางศักดนิาชัน้สงูทัง้หลายต่างใหก้ารสนับสนุนในเรื่องของการท างาน

ฝีมือและวัฒนธรรม (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) น าท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น 

(Kenrokuen Garden) ไดช้ือ่ว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนที่น่าตื่นตาตื่นใจทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่ น พื้นที่

ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนัน้ ประกอบไปดว้ยววิทวิทัศน์ของบ่อน ้า หุบเขาอันสวยงามและบา้นหลังนอ้ย

ใหญ่ที่ใชใ้นการผลติชาน่ันเอง ความหมายของค าว่า เค็นโรคุ คือ สวนที่มีองคป์ระกอบที่ดี 6 อย่าง

ดว้ยกัน ก็คอืพืน้ทีท่ีก่วา้งขวาง, บรรยากาศทีเ่งยีบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งน ้า, 
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และทัศนียภาพลอ้มรอบที่สวยงามตระการตา นักท่องเที่ยวสามารถดื่มด ่าและผ่อนคลายไปกับ

บรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปลี่ยนมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได ้

จากนัน้ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง บรเิวณหนา้สวนสาธารณะตามอัธยาศัย  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

เดนิทางสู่ เมอืงนำกำโน่ (Nagano) เป็นจังหวัดในภูมภิำคชูบุ (Chubu) ภูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็น

ภูเขาสูง ท าใหม้ีอากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาตอิย่างที่สุด ไดช้ือ่ว่าเป็นหลังคา

แห่งญี่ปุ่ น เน่ืองจากถูกรอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนลิงจิโกคุดำนิ 

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

ดำน ิ(Jigokudani valley) ในยามาโนะอูจ ิเป็นน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีล่งิป่าลงมาอาบน ้า และเป็นทีอ่ยู่

อาศัยของลิงหิมะชนิดน้ีอีกดว้ย ภายในพื้นที่สวนสาธารณะ มีสระว่ายน ้าที่สรา้งขึ้นส าหรับเจา้ลงิ

ทัง้หลาย ซึง่จากประตูทางเขา้สวนเดนิเขา้ไปเพยีง 5 นาท ีไฮไลท!์! ท่านจะพบเห็นลงิตลอดสองขา้ง

เสน้ทางระหว่างทีไ่ปยังสระน ้า โดยพวกมันจะจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มคีวามคุน้เคยกับมนุษย ์อสิระ

ใหท้่านชมความน่ารักของลงิแชอ่อนเซนในอริยิาบถต่างๆ ตามอัธยาศัย ขอ้ควรระมดัระวงัหำ้มเขำ้

ไปจบัหรอืใหอ้ำหำรโดยเด็ดขำด เดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็น

อันดับสองของจังหวัดนากาโน่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก 

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) 

เดนิทางสู่ ทำคำยำม่ำ (Takayama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขา

ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไวว่้าเป็น ลติเติล้เกยีวโต หรือ เกยีวโตนอ้ย เป็น

เมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่าง

สมบูรณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก ่อายุเป็นรอ้ยๆปี มวัีด ศาลเจา้ สะพาน 

ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอัินอุดมสมบูรณ์ 

น าท่านเดนิเล่น ชมบรรยากาศเมอืงเก่าทาคายาม่าที ่ซนัมำชซูิจ ิ(Sanmachi Suji) ย่านเมืองเกา่ที่

อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอย่างดี ผ่ำนชม  อำคำรทำคำยำม่ำจินยะ 

(Takayama Jinya) อดีตท าหนา้ที่เป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิ่นประจ าภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการ

ปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให ้

ประชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดร้ับการบ ารุงรักษาเป็นอย่างด ี ปัจจุบันใชเ้ป็นทีจ่ัดแสดงขา้วของ

และเอกสารทางการของขุนนางศักดนิา แผนที่ภูมภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไม่

รวมคำ่เขำ้ จำ่ยเพิม่ประมำณ 430 เยน/ทำ่น) 
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เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

น าท่านสู ่ชริำคำวำโกะ (Shirakawago) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลก

ทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most 

beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ไฮไลท์!!! หมู่บา้น

แบบกัชโชสคุึร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กชัโช มคีวามหมายว่า พนมมอื 

ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นที่มีหลังคามุงดว้ยฟางขา้วที่ท ามุมชันถึง 60 องศา 

คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้ง

ขึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 1995 องคก์ารยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก น าท่าน

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

เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 

ชั่วโมง)  น าท่านสู ่ยำ่นซำคำเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื 

เมอืงใตด้นิ (central park) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสือ้ผา้แฟชั่น, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, 

รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แต่สถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะโอโดร ิ

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั   Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami  หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่01 มกรำคม 2563 เมอืงเอะนะเคยีว - ล่องเรอืเอนะ  - เมอืงกุโจ ฮำจมินั - เมอืงนำโกยำ่ - ชอ้ปป้ิงโอสุ - 

วดัโอสุคนันอน 

 เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเอะนะเคยีว (Enakyo Valley) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  เมอืง

แห่งธรรมชาตอัินงดงามที่แวดลอ้ม และอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่หลากชนิด เป็นสถานที่

แห่งธรรมชาตทิีง่ดงามไปดว้ยสสีันของใบไมห้ลากสสีัน หลากชนดิท่ามกลางหุบเขาลอ้มรอบ น าท่าน 

ลอ่งเรอืชมทศันยีภำพ สองขา้งทางบนแม่น ้าสายยาวลอดสะพาน เอะนะเคยีวโอฮาช ิซึง่เป็นสะพาน

สแีดงสดโดดเด่นกลางหมิะขาวโพลน ชมทะเลสาบรมิเขือ่น สถานทีง่ดงามฝีมอืมนุษยส์รา้งขึน้และชม

หุบเขาเอะนะ ววิทวิทัศน์สองฝ่ังที่เต็มไปดว้ยหนา้ผาสูงชันและหนิที่ดูแปลกตา เป็นความงามตาม

ธรรมชาตโิดยรอบ ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 30 นาท ี(กำรลอ่งเรอือำจถูกยกเลกิได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

สภำพอำกำศ) เดนิทางสู่ เมอืงกุโจ ฮำจมินั (Gujo Hachiman) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 

ชั่วโมง)  เป็นที่รูจ้ักกันดีในฐานะเมอืงแห่งน ้า ชาวบา้นและวัฒนธรรมของทีน่ี่มสี่วนใกลช้ดิกับน ้ามาก 
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เป็นแหล่งน ้าพุธรรมชาต ิแม่น ้าทีส่วยงาม จงึท าใหท้ีน่ี่มชีือ่เสยีงทางดา้นออนเซ็นดว้ย เมือ่เดนิเล่นไป

ในเมืองน้ีจะสังเกตเห็นไดว่้ามทีางน ้าไหลผ่านทั่วทัง้เมือง รวมกันอยู่บรเิวณน้ี อสิระใหท้านชม เมอืง

กุโจ (Gujo Town) ตามอัธยาศัย ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชม พพิธิภัณฑเ์ล็กๆ แกลเลอรี่ วัด ศาล

เจา้ อีกทัง้ยังมีเทศกาลเตน้ร าฤดูรอ้นอันโด่ง เรียกไดว่้าแหล่งท่องเที่ยวน่ีมีครบทัง้สายชลิ สาย

ธรรมชาต ิสายวัฒนธรรม (สถำนทีท่อ่งเทีย่งบำงแหง่อำจมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ รำคำไมร่วมกบัค่ำ

ทวัร)์ 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (6) 

 น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงนำโกย่ำ (Nagoya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  จากนั้น

อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ยำ่นชอ้ปป้ิงโอสุ  (Osu Shopping Arcade) ของเมอืงนาโงย่า มอีายุประมาณ 

400 กว่าปี มีรา้นคา้นอ้ยใหญ่มากมายกว่า 1,200 รา้นคา้เรียงรายตลอดสองขา้งทาง ประกอบดว้ย

อาหารและสนิคา้ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน ้าหอม, เสือ้ผา้, เครื่องส าอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยี่หอ้ดัง

และที่ส าคัญคือราคาถูกมาก นอกจากน้ีแลว้ยังเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส ,์ ชุดคอสเพลย์, 

การตู์นอะนเิมะและสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย ณ จุดนน้ีท่านสามารถเดนิปักการะขอพรเน่ืองในวัดปีใหม่ได ้

ที ่วดัโอสุคนันอน (Osu Kannon Temple) แรกเริม่สรา้งขึน้ ในจังหวัดกฟิ ุและเน่ืองจากไดร้ับความ

เสยีหายจากอุทกภัยบ่อยครัง้ ดังนั้นจงึยา้ยมาประดษิฐาน ณ เมืองนาโกย่า เป็นหนึ่งในสามของศาล

เจา้บูชาเจา้แม่กวนอมิที่ใหญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น โดยวัตถุประสงคห์ลักของวัดแห่งน้ี คือการเคารพบูชารูป

สลักไมข้อง เทพคันนอน เทพแห่งความเมตตา ซึง่แกะสลักโดยพระสงฆ ์Kobo Daishi ภายใตห้อ้ง

โถงใหญ่ คือหอ้งสมุดชนิปูคุจ ิที่จัดเก็บหนังสอืภาษาญี่ปุ่ นและภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม หนังสอื

เหล่าน้ีเป็นสมบัตขิองชาต ิและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถงึส าเนาทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของพงศาวดารโค

จิคิ ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ตน้ก าเนินของญี่ปุ่ น  (เนื่องในวนัปีใหม่ อำจมผีูค้นจ ำนวนมำกมำ

สกักำระขอพร หำกท่ำนใดสนใจ สำมำรถเดนิทำงเขำ้ไปไดด้ว้ยตวัเอง โดยไกดแ์นะน ำให้

ขอ้มูลดำ้นนอก) 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั   Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami  หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

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

คำนำซำวำ่  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ลำนสกเีมอืงทำคำยำม่ำ (Washigatake Ski area) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง)   อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมฤดูหนาว บนลานสกหีมิะขาวโพลนกวา้ง

สุดลูกหูลูกตา ท่านสามารถเช่าชุดอุปกรณ์สกสี าหรับถ่ายรูปหรือเล่นสกทีัง้ Sled Snow board หรือ 

กจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย (รำคำไมร่วมคำ่กจิกรรม – คำ่เช่ำอุปกรณ์ตำ่งๆ) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 

เดนิทางสู ่เมอืงฟุคุอ ิ(Fukui) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 ชั่วโมง) น าท่านเทีย่วชมความสวยงาม

ของ หน้ำผำโทจนิโบ (Tojinbo) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดฟุคุอิและยัง

ไดร้ับการจดทะเบยีนใหเ้ป็นสถานทีท่างธรรมชาตทิีส่ าคัญของประเทศ จุดเด่นของผาน้ีคอืมคีวามยาว



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น KOMATSU NAGOYA ENA KYO PREMIUM BUSSINESS CLASS 6D4N (TG) 

ถงึ 1 กโิลเมตรและสงูถงึ 25 เมตรดว้ยกัน เป็นหนา้ผาหนิลาวาทีถู่กน ้าทะเลและคลืน่ลมกัดเซาะโดย

ธรรมชาตแิละเน่ืองจากเป็นจุดชมววิทีส่วยงามท าใหม้นัีกท่องเทีย่วแวะมาเยีย่มเยอืนอย่างไม่ขาดสาย  

เดนิทางสู่ เมอืงคำนำซำว่ำ (Kanazawa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เป็นศูนย์กลาง

ของเศรษฐกจิอันรุ่งเรอืงและอารยะธรรมอันล ้าค่าตัง้แต่สมัยเอโดะชว่งทีข่นุนางศักดนิาชัน้สงูทัง้หลาย

ต่างใหก้ารสนับสนุนในเรือ่งของการท างานฝีมอืและวัฒนธรรม อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิง ณ เมอืงคานา

ซาว่าตามอัธยาศัย 

ค ำ่  อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั   Hotel Route Inn Kanazawa Ekimae หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่03 มกรำคม 2563 สนำมบนิโคมตัส ึ– กรุงเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 

สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิโคมัตส ึประเทศญีปุ่่ น 

09.35 น.     เหริฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG8121 

14.15 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

 

**ไม่รบัจอยแลนด*์* 
 

ฤดูหนำวในญีปุ่่นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

*ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสำยกำรบนิไทยหรอืไทยสมำยดเ์ทำ่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ำกสำยกำรบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลำ่ชำ้ ทำงบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคำ่เสยีหำยเฉพำะ

สำยกำรบนิภำยในประเทศทีเ่ป็นสำยกำรบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังำนขำย
ลว่งหนำ้กอ่นท ำกำรซือ้ต ัว๋ภำยในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   

รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม :   

✓ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น KOMATSU NAGOYA ENA KYO PREMIUM BUSSINESS CLASS 6D4N (TG) 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั ้ง (เน่ืองจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 25 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  

 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 25 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญำตตดัทีน่ ัง่ ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หำกช ำระไมค่รบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• 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-นำมสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทำงมำกกว่ำ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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หมำยเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทาง

ไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และกำรจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง และไดด้ าเนนิการออก

ต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

➢ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

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

ตดิกัน 

➢ กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งสมัภำระ และคำ่พนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) 

➢ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 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)  

➢ กรณีที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที่

สัมภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

 

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

1. รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุกำรณ์ทีน่อกเหนอืกำรควบคุมจำกทำงบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ 

2. หำกทำ่นยกเลกิทวัร ์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรือในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว ยังคง

ใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ย เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปล่วงหนา้แลว้ 
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4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น ในกรณี

ดังน้ี 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เน่ืองจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อันสบืเน่ืองมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหกั้บชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว

ทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่ำจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำร

ตรวจเขำ้เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิ
สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำ) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหวำ่งทำ่นลูกคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืปรบัรำคำค่ำบรกิำรขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 

25 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

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

นัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ  แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
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8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บ

บุหรี่/ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน

การบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 4 ของการเดนิทาง รวม

จ ำนวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชั่วโมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น KOMATSU NAGOYA ENA KYO PREMIUM BUSSINESS CLASS 6D4N (TG) 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

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

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

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

 
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรุณำกรอกชือ่ไทยและองักฤษอยำ่งถูกตอ้งตำมหนงัสอืเดนิทำง เรยีงตำมหอ้งพกั) 

 

หมำยเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาท ิ

อำหำร   ไม่ทานเน้ือวัว   ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขำ้พเจำ้รบัทรำบเงือ่นไขในรำยกำรทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


