
 

 

 

 

KOMATSU NAGOYA 6D4N 

 ซุปตาร ์บา้นหมิะ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ ์2561 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

บนิตรงลงโคมตัส ึโดยสายการบนิไทย พรเีมีย่มเซอรว์สิ 

พเิศษ!! ทานซุปถ ัว่แดง โอชริโุกะ คลายหนาว ในกระทอ่มหมิะแสนอุน่  

อสิระเลน่สก ีณ ลานสกเีกา่แก ่พรอ้มชมววิเทอืกเขาแอลป์แหง่ญีปุ่่ น 

เยีย่มชม ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่ ซนัมาชซูิจ ิ

หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ เยอืนผาสวย ณ ผาโทจนิโบ  

และสวนเค็นโรคเุอ็น 1 ใน 3 สวนทีน่า่ตืน่ตาตืน่ใจทีสุ่ดของญีปุ่่ น 

เดนิชมเมอืงเกา่คานาซาวา่ ณ หมูบ่า้นฮงิาช ิชายะ 

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั 1 จ านวน  บสั 2จ านวน 

07-12 กมุภาพนัธ ์2561 31,888.- 8,900.- 37+1 38+1 
 

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

คา่ทปิไกด ์1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

22.10 น       พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

วนัทีส่อง สนามบนิโคมตัส ึ– เมอืงคานาซาวา่ - สวนเค็นโรคเุอ็น - คามาครุะ มรูะ กระทอ่มหมิะ – โนซา

วา่ สก ี– มตัสโึมโต ้



23.45 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนิโคมตัส ึณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG8132  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโคมตัส ึประเทศญี่ปุ่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่าน 

 เดนิทางสู่เมอืงคานาซาวา่ เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกจิอันรุ่งเรอืงและอารยะธรรมอันล ้าค่าตัง้แต่

สมัยเอโดะชว่งทีขุ่นนางศักดนิาชัน้สูงทัง้หลายต่างใหก้ารสนับสนุนในเรือ่งของการท างานฝีมอืและ

วัฒนธรรม น าท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช้ือ่ว่าเป็น 1 ใน 3 ของ

สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น พื้นที่ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้น ประกอบไปดว้ยววิ

ทวิทัศน์ของบ่อน ้า หุบเขาอันสวยงามและบา้นหลังนอ้ยใหญ่ทีใ่ชใ้นการผลติชาน่ันเอง ความหมาย

ของค าวา่ เค็นโรคุ คอื สวนทีม่อีงคป์ระกอบทีด่ ี6 อยา่งดว้ยกนั ก็คอืพืน้ทีท่ีก่วา้งขวาง, บรรยากาศที่

เงยีบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอนัยาวนาน, แหลง่น ้า, และทัศนยีภาพลอ้มรอบทีส่วยงามตระการ

ตา นักท่องเทีย่วสามารถดืม่ด ่าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นทีผ่ลัดเปลีย่นมี

ความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได  ้จากนั้น อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง บรเิวณหนา้

สวนสาธารณะตามอธัยาศัย  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

 เดนิทางสู่ เมอืงนากาโน่ เป็นจังหวัดในภูมภิาค Chubu ภูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ท าใหม้ี

อากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาติอย่างที่สุด  ไดช้ื่อว่าเป็นหลังคาแห่งญี่ปุ่ น 

เนื่องจากถูกรอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง น าท่านเดนิทางสู่ Kamakura Mura ณ เมอืงอยิาม่า ชม บา้น



หมิะ หรือ กระท่อมหมิะ ส าหรับภาษาญี่ปุ่ นเรยีกกันว่า "คามาคุระ" ถูกสรา้งขึน้เพื่อใหก้ลายเป็น

สถานทีถ่า่ยรปู ประดับไฟ Illumination จัดขึน้ ในชว่งเดอืนกมุภาพันธ ์ของทกุปี 

14.30 น. ไฮไลท!์!  ท่านจะไดรั้บประทาน Oshiruko หรอืซุปถ ัว่แดงรอ้นๆ 

เพื่ อคลายหนาวในกระท่ อมหิมะแสนอุ่นสีขาวโพลน โดย 

Oshiruko อ่านว่า โอชริุโกะ คือขนมยอดนิยมของชาวญี่ปุ่ น ที่

มกัจะทานกันอยา่งมากในชว่งหนา้หนาว ท ามาจากถั่วอะซกูติม้และ

น าไปบดแลว้ ซึง่โดยปกตจิะวางโมจซิ ึง่ท าจากแป้งขา้วเหนยีวเป็นท๊

อปป้ิงดา้นบน หรอื ในบางทกี็จะใชน้มขน้หวานราดหนา้ก็ได ้

 จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ โนซาว่าออนเซน สกรีสีอรท์ (Nozawa Onsen Ski Resort) เปิด

บรกิารในปี 1924 เป็นลานสกขนาดใหญ่ ทีม่วีวิทวิทัศน ์ทีส่วยงามเหมาะแกก่ารเล่นสกแีลว้ยังเหมาะ

แก่การถ่ายภาพเป็นที่ระลกึดว้ย นอกจากลานสกแีลว้นัน้ ยังเป็นหนึง่ในแหล่งออนเซนทีเ่ก่าแก่ของ

ประเทศญี่ปุ่ น ปัจจุบันมีการพัฒนารสีอร์ทใหท้ันสมัยขึน้ ในวันทอ้งฟ้าปลอดโปร่งคุณจะสามารถ

มองเห็นทศิเหนือของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่ นและทะเลญี่ปุ่ น ไดอ้ย่างชัดเจนจากบนภูเขา และที่ฐาน

ดา้นลา่งคอืแหลง่น ้าพรุอ้นโนซาวา่ ส าหรับแชเ่พือ่ผอ่นคลายความเหนือ่ยลา้หลังจากเลน่สก ี(ไมร่วม

คา่ขึน้ลฟิท ์อุปกรณ์ลานสกแีละการแช่ออนเซนภายในรสีอรท์) เดนิทางสู่ เมอืงมตัสโึมโตะ 

(Matsumoto) เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของจังหวัดนากาโน่ 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ Matsumoto Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
 

วนัทีส่าม เมอืงทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ– ชริาคาวาโกะ – เมอืงนาโกยา่ – ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  

ถูกขนานนามไวว้่าเป็น ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แก่ทีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารย

ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบ

โบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 

ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ น าท่านเดนิเล่น ชมบรรยากาศ

เมอืงเก่าทาคายาม่าที่ ซนัมาชซูิจ ิยา่นเมอืงเก่าที่อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ่ 300 ปีก่อนไดเ้ป็น

อยา่งด ีผา่นชม อาคารทาคายามา่จนิยะ (Takayama Jinya) อดตีท าหนา้ทีเ่ป็นส านักงานรัฐบาล

ทอ้งถิน่ประจ าภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 

จนถงึปัจจบุันเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดรั้บการบ ารุงรักษาเป็นอยา่งด ี

ปัจจุบันใชเ้ป็นที่จัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขุนนางศักดนิา แผนที่ภูมภิาคฮดิะ และ

ประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิม่ประมาณ 430 เยน/ทา่น) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น 

เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีม่รีูปรา่งแปลกตาตดิอนัดับ The most beautiful village in Japan และเป็น

เมอืงมรดกโลกทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ HILIGHT!!! หมูบ่า้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่ี

อายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า “กชัโช” มีความหมายว่า “พนมมอื” ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ 



รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วทีท่ ามมุชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากัน 

ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 

1995 องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก น าทา่นสู ่นาโกยา่ (Nagoya) เป็น

ตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้

และการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น น าท่านสู่ ย่านซาคาเอะ เป็นย่านธุรกจิการคา้ มี

หา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (central park) ที่เต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เช่น รา้น

เสือ้ผา้แฟชัน่, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แต่สถานีซา

คาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   Hotel Centmain Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่  อสิระชอ้ปป้ิงซาคาเอะ หรอื ทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่งๆของเมอืงนาโกยา่ เต็มวนั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารใหท้่านอสิระท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ภายในเมอืงนาโกยา่ โดยมไีกดใ์หค้ าแนะน า

การเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงนาโกยา่และเมอืงรอบๆ 

 ปราสาทนาโงยา่ (Nagoya Castle) สรา้งขึน้ในยคุเริม่ตน้สมัยเอโดะ ภายในมพีพิธิภัณฑ์

ที ่จัดแสดงนทิรรศการเกีย่วกับประวัตศิาสตรข์องปราสาท สวนหยอ่มรอบปราสาทแบง่เป็น 2 

ชัน้ คือคูเมือง และก าแพงป้อมปราการ ซึง่เป็นจุดชมดอกซากุระบานในช่วงปลายเดือน

มนีาคม-ตน้เดอืนเมษายน 

 พพิธิภณัฑก์ารรถไฟญีปุ่่ น SCMAGLEV and Railway Park เป็นพพิธิภัณฑร์ถไฟของ

บรษัิท Central Japan Railways(JR Central) ใหค้วามรูเ้กี่ยวกับความกา้วหนา้ของรถไฟ

ความเร็วสงูในประเทศญีปุ่่ น และจัดแสดงรถไฟตา่งๆ เชน่ รถไฟหัวรถจักรไอน ้า 

 ทา่เรอืนาโงยา่ พพิธิภณัทส์ตัวน์ า้ และทวปีแอนตารต์กิ Nagoya Port Aquarium 

Antarctic เป็นหนึง่ในทา่เรอืทีใ่หญท่ีส่ดุของญีปุ่่ น ประกอบดว้ย พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า 

หา้งสรรพสนิคา้ สวนสนุก และพพิธิภณัฑอ์ืน่ๆ เชน่ Antarctic Meseum และ Maritime 

Meseum ทีม่จีดุชมววิทีช่ัน้ 63 ดว้ย 

 พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรน์าโงยา่ Nagoya City Science Museum มตีัวอาคารทีเ่ป็นรปู

โลกยักษ์สีเงนิ ซึง่เป็นหนึ่่งในทอ้งฟ้าจ าลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึง่โปรแกรมทอ้งฟ้า

จ าลองจะเปลีย่นแปลงเป็นรายเดอืนรวมถงึปรากฏการณ์ทางดาราศาสตรใ์นปัจจุบันอกีดว้ย 

ถงึแมว้า่การบรรยายมเีพยีงภาษาญีปุ่่ นเทา่นัน้ 

 ศาลเจา้อะสตึะ Atsuta Shrine ตัง้อยูใ่นป่าทางทศิใตข้องเมอืงนาโงย่า เป็นหนึง่ในศาล

เจา้ทีส่ าคัญทีส่ดุของศาสนาชนิโต สรา้งแบบสถาปัตยกรรมสไตลญ์ีปุ่่ นชนิเมซคูุร(ิShinmei-

zukuri) เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพแห่งพระอาทติย ์Amaterasu และหอ้งเก็บดาบศักดิส์ทิธิ ์

Kusanagi ซึง่เป็นหนึง่ในสามของเครือ่งราชกกุธภัณฑ์ของจักพรรด ิ(แต่ไม่จัดแสดงใหแ้ก่

สายตาผูเ้ขา้ชม) 

 รสีอรท์นางาชมิะ Nagashima Resort เป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจนอกเมอืงนาโงยา่ 

 แนะน าแหลง่ชอ้ปป้ิง 



 ยา่นชอ้ปป้ิงโอสุ  (Osu Shopping Arcade) ของเมอืงนาโงยา่ มอีายปุระมาณ 400 กว่า

ปี มรีา้นคา้นอ้ยใหญ่มากมายกว่า 1,200 รา้นคา้เรียงรายตลอดสองขา้งทาง ประกอบดว้ย

อาหารและสนิคา้ทันสมัยไมว่่าจะเป็นน ้าหอม, เสือ้ผา้, เครือ่งส าอาง และรอ้งเทา้จากสารพัด

ยีห่อ้ดังและทีส่ าคัญคอืราคาถูกมาก นอกจากนี้แลว้ยังเป็นแหล่งรวมอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส,์ 

ชดุคอสเพลย,์ การต์นูอะนเิมะและสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย 

 เจอารเ์ซ็นทรลัทาวเวอร ์JR Central Towers เป็นอาคารเพิม่เตมิจากสถานรีถไฟนาโงยา่ 

ประกอบดว้ยอาคารส านักงาน 30 ชัน้ สูง 245 เมตร  ชัน้ล่างของอาคารเชือ่มต่อระหว่าง

หา้งสรรพสนิคา้ทาคาชมิาย่า(Takashimaya department store) ทาวเวอรพ์ลาซ่าชอ้ปป้ิง

มอลล(์Tower Plaza shopping mall) และ JR Nagoya Station 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั   Hotel Centmain Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  เมอืงฟุคอุ ิ– หนา้ผาโทจนิโบ – เมอืงคานาซาวา่ - หมูบ่า้นฮงิาช ิชายะ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู่ เมอืงฟุคุอ ิน าท่านเที่ยวชมความสวยงามของ หนา้ผาโทจนิโบ เป็นหนึ่งในสถานที่

ทอ่งเทีย่วยอดนยิมของจังหวัดฟคุุอแิละยงัไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นสถานทีท่างธรรมชาตทิี่ส าคัญ

ของประเทศ จดุเด่นของผานี้คอืมคีวามยาวถงึ 1 กโิลเมตรและสงูถงึ 25 เมตรดว้ยกนั เป็นหนา้ผาหนิ

ลาวาที่ถูกน ้าทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาตแิละเนื่องจากเป็นจุดชมววิที่สวยงามท าใหม้ี

นักทอ่งเทีย่วแวะมาเยีย่มเยอืนอยา่งไมข่าดสาย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  เดนิทางสู่เมอืงคานาซาวา่ เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกจิอันรุ่งเรอืงและอารยะธรรมอันล ้าค่าตัง้แต่

สมัยเอโดะชว่งทีขุ่นนางศักดนิาชัน้สูงทัง้หลายต่างใหก้ารสนับสนุนในเรือ่งของการท างานฝีมอืและ

วัฒนธรรม น าท่านชมหมูบ่า้นฮงิาช ิชายะ (Higashi Chaya District) เป็นหนึง่ในหมูบ่า้นโรงน ้า

ชา และแหล่งผลติชาชายะ ในสมัยเอโดะเป็นสถานบันเทงิใหแ้ขกผูม้าเยอืนไดเ้พลดิเพลนิไปกับการ

รอ้งเพลงและเตน้ร าของเกอชิา นอกจากนี้ยงัมหีมูบ่า้นอกี 2 แห่งทีค่ลา้ยคลงึกบัทีน่ี่ ไดแ้ก ่ นชิ ิชายะ 

(Nishi Chaya) และคาซเุอะ มาช ิชายะ (Kazuemachi Chaya) โดยหมูบ่า้นฮงิาช ิชายะเป็นหมูบ่า้นที่

ใหญ่ทีส่ดุ และน่าสนใจทีส่ดุ ภายในหมูบ่า้นเปิดบรกิารโรงน ้าชา 2 แหง่ คอื โรงน า้ชาชมิะ (Shima 

Teahouse) และโรงน า้ชาคาอคิาโระ (Kaikaro Teahouse) พรอ้มกับรา้นทองค าเปลวฮาคุ

ซะ(Hakuza) จ าหน่ายทองค าเปลวสนิคา้ประจ าเมอืงคานาซาว่า (ราคาไมร่วมคา่เขา้ใชบ้รกิาร

รา้นน า้ชาโดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่นละ 400-750 เยน) 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั   KANAZAWA HOTEL หรอื FUKUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีห่ก สนามบนิโคมตัส ึ– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.50  น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG8135 



15.30 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก ………….บาท 
 

ฤดูหนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว 

1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที่ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมื่อ

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

 

 

สายการบนิไทย Airbus A330-300 

Business Class: 30 Seat 

Economies Class: 249 Seat 

**Up Business Seat เพิม่เงนิ (ไป-กลบั) 20,000 บาท/ทา่น 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

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

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 
 



เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้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)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได  ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระน ้าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

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

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อคัคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี้ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนต่างดา้วที่

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้



1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

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

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี่ / 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

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

2 ขวด 

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

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



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.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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    


