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รหัสทัวร์ :KNT_ K1422 ออกเดนิทางจาก : - (3วัน) 

แพค็เกจท่องเที่ยวนาโกย่า-ทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ-คานาวาซ่า-โทยามะ ด้วยบัตรรถบัส 
SHORYUDO Highway Bus Ticket ขึน้ได้ไม่จ ากดัเที่ยว 3วนั!! 

   
 

 

 

  

   เมืองคานาซาวา่  (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น) 

 

 

 

                

                            หมู่บา้นชิราคาวาโกะ  (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น)                                                   เมืองโทยามะ (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น) 

Highlights 

สะดวกสบายในการเดินทางจากสนามบินไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองต่างๆไดด้ว้ย "บตัรรถบสั SHORYUDO Bus Pass" แบบไม่
จาํกดั ในระยะเวลา3วนั 
 

ส่ิงที่รวมอยู่ในโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก 
No price setting 
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วนัที1่ 

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา่ หรือ สนามบินโคมทัสึ หรือ สนามบินโทยามะ 

  แลกบตัรรถบสั SHORYUDO Highway Bus Ticket ได ้ณ เคา้เตอร์ให้บริการ 
เร่ิมการเดินทางดว้ยบตัรรถบสั SHORYUDO Highway Bus Ticket 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
วนัที2่ ท่องเที่ยวตามอธัยาศยัดว้ยบตัรรถบสั SHORYUDO Highway Bus Ticket 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 

 
วนัที3่ 

 ท่องเที่ยวตามอธัยาศยัดว้ยบตัรรถบสั SHORYUDO Highway Bus Ticket 
สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา่ หรือ สนามบินโคมทัสึ หรือ สนามบินโทยามะ 
 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 

 

เพิม่เติม 

 

*กรุณาน าเอกสารและพาสปอร์ตไปย่ืนท่ีเค้าเตอร์ให้บริการ เพ่ือขอแลกบตัรรถบสั SHORYUDO Highway Bus Ticket ※ไม่

สามารถขอเงินคืนได้ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้สิน้  

*(1)บตัร 1ใบ ส าหรับลกูค้า 1 ท่านเท่านัน้ โดยช่ือผู้ใช้จะต้องตรงกบัช่ือบนบตัรรถบสั ไมส่ามารถให้บตัรแก่ผู้ อ่ืนได้   (2)ระยะเวลา

การใช้งาน 3 วนั นบัจากวนัแรกท่ีเร่ิมใช้ 

  *ทางบริษัทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความลา่ช้าใดๆท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรือสถานการณ์อ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคมุของเรา ถ้าจ าเป็นต้องยกเลกิทวัร์อนัเน่ืองมาจากพายหุิมะ,ใต้ฝุ่ น หรือสถานการณ์อ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของเรา 

*ทางบริษัทจะกระท าการตดัสนิใจยกเลกิ1วนัก่อนถึงวนัเดนิทางเวลา15:00น.ของญ่ีปุ่ น และสง่สง่อีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ 

*ทัง้นีจ้ดุนดัพบและจดุแยกย้ายอาจไมใ่ช่ท่ีเดียวกนักรุณาสอบถามหวัหน้าทัวร์ของท่าน 

*บริษัทอาจท าการแจ้งข้อมลูสว่นตวัของลกูค้า (ช่ือ อาย ุเพศ เป็นต้น) ให้แก่โรงแรมหรือบริษัทอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของ

โปรแกรมทวัร์นัน้ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองสว่นบคุคล(ฉบบัแก้ไข) ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 
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ราคาและวนัเวลาในการเดนิทาง 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าส าหรับ1ท่าน 

 
 

  
 
 
 
 
 
- 

2561 
มิถุนายน 
7,8,9,10,11,12,13,14, 
15,16,17,18,19,20,21, 
22,23,24,25,26,27,28, 
29,30 
2561 
กรกฎาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,14,15,16,17, 
18,19,20,21,22,23,24, 
25,26,27,28,29,30,31 
2561 
สิงหาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,14,15,16,17, 
18,19,20,21,22,23,24, 
25,26,27,28,29,30,31 
2561 
กันยายน 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,14,15,16,17, 
18,19,20,21,22,23,24, 
25,26,27,28,29,30 
2561 
ตุลาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,14,15,16, 

 
 
  

 
  

- 

ราคาผู้ใหญ่ 
12 ปี ขึ้นไป 

7,500 เยน 

ราคาเด็ก 
6ถึง11ปี 

7,500 เยน 

ราคาเด็กเลก็ 
3ถึง5ปี 

0 เยน 
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17,18,19,20,21,22, 
23,24,25,26,27,28, 
29,30,31 
2561 
พฤศจิกายน 
1,2,34,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,14,15,16, 
17,18,19,20,21,22, 
23,24,25,26,27,28, 
29,30 
2561 
ธันวาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
11,12,13,14,15,16, 
17,18,19,20,21,22, 
23,24,25,26,27,28, 
29,30,31 
2562 
มกราคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,14,15,16, 
17,18,19,20,21,22, 
23,24,25,26,27,28, 
29,30,31 
2562 
กมุภาพันธ์ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,14,15,16, 
17,18,19,20,21,22, 
23,24,25,26,27,28 
2562 
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มีนาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,14,15,16,17, 
18,19,20,21,22,23,24, 
25,26,27,28,29,30,31 

 

รายละเอยีด 

 

หมายเหตุ 
 

★เม่ือท่านส่งแบบฟอร์มการจองเรียบร้อยแลว้ จะไม่สามารถทาํการยกเลิกการเดินทางน้ีได ้(เสียค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน ในกรณีท่ีมีการ
ยกเลิก) 
★การเดินทางน้ีจะยกเลิกไดเ้ฉพาะกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีไม่สามารถควบคุมไดเ้ท่านั้น เช่น เท่ียวบินในการเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่นถูก
ยกเลิก อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออาํนวย เป็นตน้ กรุณาติดต่อบริษทัทนัทีเม่ือเกิดเหตุการดงักล่าวเพ่ือทาํการยกเลิกการเดินทาง 
*เม่ือท่านส่งแบบฟอร์มการจองเรียบร้อยแลว้ จะไม่สามารถทาํการยกเลิกการเดินทางน้ีได ้(เสียค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน ในกรณีท่ีมีการ
ยกเลิก) 
*การเดินทางน้ีจะยกเลิกไดเ้ฉพาะกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีไม่สามารถควบคุมไดเ้ท่านั้น เช่น เท่ียวบินในการเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่นถูก
ยกเลิก อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออาํนวย เป็นตน้ กรุณาติดต่อบริษทัทนัทีเม่ือเกิดเหตุการดงักล่าวเพ่ือทาํการยกเลิกการเดินทาง 
*บตัรรถบสัน้ีจาํหน่ายให้แก่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเท่านั้น 

จุดออกเดินทาง - 

เวลานัดหมาย - 

จุดหมาย Hokuriku, จงัหวดัโทยามะ, Shirakawa-go, จงัหวดัอิชิคาว่า, และจงัหวดักิฟุ (อลัไพน์) 

ภาษา ภาษาองักฤษ 
ภาษาจีน 

ขอบเขตการใช้ภาษา เน่ืองจากทวัร์น้ีเป็นแบบ Free plan ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการให้บริการทางดา้นภาษา
ระหว่างการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน ระหว่างการดาํเนินการในการ
ติดต่อระหว่างบริษทักบัลูกคา้เท่านั้น เช่น การส่งอีเมลย์นืยนั การเปล่ียนแปลง/ยกเลิกการ
เดินทาง เป็นตน้ 

จ านวนผู้รวมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 1 ท่าน 
*อยา่งไรก็ตาม ทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นตํ่าตามท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว ้
โดยจะแจง้ให้ท่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14วนั (สาํหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั 
จะแจง้ให้ทราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองขั้นต ่า 1 ท่าน 
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*หลงัการจองเสร็จส้ิน บริษทัจะส่งเอกสารให้ทางอีเมล ์กรุณาปร้ินเอกสารท่ีไดรั้บจากทางบริษทัทั้งหมด เพ่ือใชใ้นการเดินทาง  
*กรุณานาํเอกสารและพาสปอร์ตไปยืน่ท่ีเคา้เตอร์ให้บริการ เพ่ือขอแลกบตัรรถบสั  
 
แผนท่ีแสดงจุดรับแลกตัว๋(ภาษาองักฤษ) 
*สามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆเก่ียวกบับตัรรถบสัไดจ้ากลิงคท์างดา้นล่าง 
วิธีการใชบ้ตัรโดยสารรถบสั SHORYUDO Highway Bus Ticket แบบไม่จาํกดัเท่ียว สาํหรับ 3วนั(ภาษาองักฤษ) 
ตารางเวลารถบสั SHORYUDO Highway Bus (ภาษาองักฤษ) 
[เก่ียวกบัการจอง]  
①กรุณากรอกช่ือ เพศ และสัญชาติให้ถูกตอ้งชดัเจนในแบบฟอร์มการจอง ให้ตรงตามหนงัสือเดินทาง 
②กรุณากรอกรายละเอียดเก่ียวกบัวนัท่ี เท่ียวบินท่ีเดินทางไปถึงและเดินทางออกจากประเทศญ่ีปุ่น 


