
 

KOMATSU KANAZAWA TOYAMA 6D4N 

PREMIUM CHARTER 1 (SKI) 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ ์2563 

 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

 

 



 

บนิตรงลงโคมตัส ึโดยสายการบนิไทย พรเีมีย่มเซอรว์สิ 

ไฮไลท!์! ทานหมอ้ไฟ สไตลญ์ีปุ่่ น ในกระทอ่มหมิะ 

อลงัการความยิง่ใหญข่องปราสาทอกีา หรอื ปราสาทมตัสโึมโต ้

ชมความนา่รกั ของลงิภเูขา แชอ่อนเซ็น ทา่มกลางหบุเขาหมิะขาวโพลน 

เยอืนเมอืงเกา่ทาคายามา่ ซนัมาชซูิจ ิและ หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ  

เทีย่วเมอืงโทยามา่ สกัการะพระใหญท่ากาโอกะ แวะขอพร ณ วดัเซรวิจ ิ

สมัผสัหมิะขาวโพลน เพลดิเพลนิ ณ ลานสกเีมอืงโทยามา่ ตามอธัยาศยั 

ชมสวนเคนโรคเุอ็น 1 ใน 3 สวนทีน่า่ตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุของญีปุ่่ น 

ตืน่ตาตืน่ใจอาหารทะเลและผลไมต้ามฤดกูาล ณ ครวัคานาซาวา่ ตลาดโอมโิช 

เยอืน ผาโทจนิโบ ผาสวยแหง่เมอืงฟคุอุ ิ 

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์ อณุหภมู ิ  

19-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 10,000.- 35+1 -8°C - 0°C  

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี ราคา 10,900.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัที ่19 กมุภาพนัธ ์2563 สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

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

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2563 สนามบนิโคมตัส ึ– ชริาคาวาโกะ - เมอืงทาคายาม่า – ซนัมาชซูิจ ิ– เมอืง

มตัสโึมโต ้- ชอ้ปป้ิงถนนนาคามาช ิ

01.20 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิโคมตัส ึณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG8050 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโคมตัส ึประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านนํา

ท่านสู ่ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  เมอืงทีเ่ป็นมรดก

โลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาทีม่รีูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most 

beautiful village in Japan  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 เป็นเมอืงมรดกโลกทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ ไฮไลท!์!! หมูบ่า้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่ี

อายมุากกว่า 250 ปี คําว่า กชัโช มคีวามหมายว่า พนมมอื ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ รูปแบบ

ของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วทีทํ่ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากัน ตัวบา้นมี

ความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 1995 

องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหุบ

เขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไวว้่าเป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย 

เป็นเมอืงเกา่แกท่ีย่งัคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด ศาลเจา้ 

สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอดุม

สมบูรณ์ นําท่านเดนิเล่น ชมบรรยากาศเมอืงเกา่ทาคายามา่ที่ ซนัมาชซูิจ ิ(Sanmachi Suji) ยา่น

เมอืงเกา่ทีอ่นุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ่ 300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอยา่งด ีผา่นชม อาคารทาคายามา่จนิยะ 

(Takayama Jinya) อดีตทําหนา้ที่เป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจําภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการ

ปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์ห ้

ประชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดรั้บการบํารุงรักษาเป็นอยา่งด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีจั่ดแสดงขา้วของ

และเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผนทีภ่มูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไม่

รวมคา่เขา้ จา่ยเพิม่ประมาณ 430 เยน/ทา่น) เดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของจงัหวดันากาโนะ อสิระชอ้ป

ป้ิงตามอัธยาศัย ณ ถนนนาคามาช ิ (Nakamachi Street) สองขา้งทางของถนนเรยีงรายไปดว้ย

อาคารเกา่แกส่ไตลโ์บราณทีเ่ก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งด ีรวมถงึอาคารคลังสนิคา้จํานวนหนึง่ (kura) ทีม่ี

ผนังสขีาว ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของย่านการคา้ในอดตี นอกจากนี้ยังมรีา้นคา้เล็กๆ ขายของแฮนดเ์มด 

ของทีร่ะลกึ ของสะสมตา่ง รา้นอาหาร เครือ่งดื่ม และทีพ่ักแบบเรยีวกังเปิดใหบ้รกิารแกนั่กท่องเทีย่ว

อกีดว้ย ณ ถนนแหง่นี ้ 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ HOTEL ROUTE INN SHIOJIRI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่21 กมุภาพนัธ ์2563 ปราสาทมตัสโึมโต ้- เมอืงนากาโนะ - ชมลงิแชอ่อนเซ็น ณ สวนลงิจโิกคดุาน ิ

– งานเทศกาลคามาครุะ โนะ ซาโตะ ณ เมอืง อยีามะ - เมอืงมตัสโึมโต ้

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําทา่นเขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโต ้(Matsumoto Castle) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 1 ใน 

12 ปราสาทดัง้เดมิทีย่ังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น  เนื่องจากสรา้งอยู่บน

พืน้ทีร่าบ ในภาษาญีปุ่่ นจงึเรยีกว่า ฮริาจโิระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนี้มเีอกลักษณ์ตรงทีม่หีอคอย

และป้อมปืนเชือ่มต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก และดว้ยสโีทนมดืทําใหเ้กดิความรูส้กึทีย่ ิง่ใหญ่และ



 

สขุมุ จนไดรั้บฉายาวา่ ปราสาทอกีา (Fugashi-Jo) ภายในตกแตง่ดว้ยไม ้จดุทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่บนัได

ไมส้งูชนั ชอ่งเก็บหนิสําหรับโจมตศีัตร ูชอ่งสําหรับธนู และหอสงัเกตการณ์ชัน้บน 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  

 เดนิทางสู ่เมอืงนากาโนะ (Nagano) เป็นจังหวัดในภมูภิาคชบุ ุภมูปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภเูขาสงู ทํา

ใหม้อีากาศหนาวเย็น และมคีวามสวยงามของธรรมชาตอิย่างทีสุ่ด ไดช้ือ่ว่าเป็นหลังคาแห่งญี่ปุ่ น 

เนื่องจากถูกรอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ สวนลงิจโิกคุดาน ิ(Jigokudani 

Monkey Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ท่ามกลาง หุบเขาจโิกคุดาน ิ

(Jigokudani valley) ในยามาโนะอจู ิเป็นน้ําพรุอ้นธรรมชาตทิีล่งิป่าลงมาอาบน้ํา และเป็นทีอ่ยูอ่าศัย

ของลงิหมิะชนดินีอ้กีดว้ย ภายในพืน้ทีส่วนสาธารณะ มสีระวา่ยน้ําทีส่รา้งขึน้สําหรับเจา้ลงิทัง้หลาย ซึง่

จากประตูทางเขา้สวนเดนิเขา้ไปเพียง 5 นาท ีไฮไลท!์! ท่านจะพบเห็นลงิตลอดสองขา้งเสน้ทาง

ระหวา่งทีไ่ปยงัสระน้ํา โดยพวกมนัจะจับกลุม่กนัเป็นกลุม่ใหญ่ๆ  มคีวามคุน้เคยกับมนุษย ์อสิระใหท้่าน

ชมความน่ารักของลงิแชอ่อนเซนในอริยิาบถต่างๆ ตามอัธยาศัย ขอ้ควรระมดัระวงัหา้มเขา้ไปจบั

หรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด เดนิทางสู ่เมอืงอยีามะ (Iiyama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี 

ตัง้อยูใ่นภมูภิาคชบุุ  จากนัน้นําท่านเขา้ร่วม งานเทศกาลคามาครุะ โนะ ซาโตะ (Kamakura no 

Sato) ทีภ่ายในงานเรยีงรายไปดว้ยกระทอ่มหมิะ ประมาณ 15-20 หลัง บา้นหมิะ หรอื กระทอ่มหมิะ 

สําหรับภาษาญีปุ่่ นเรยีกกนัวา่ คามาครุะ ซึง่ปกตเิทศกาลบา้นหมิะ จะถกูจัดขึน้ในชว่งเดอืนกมุภาพันธ ์

ทีว่่ากันว่าเป็นเดอืนที่หนาวทีสุ่ดของญีปุ่่ น ในตอนกลางคนืจะมกีารประดับไฟ สรา้งบรรยากาศทีสุ่ด

แสนโรมนตกิ และ ไฮไลท!์!  ท่านจะไดรั้บประทานอาหารคํ่าภายในกระท่อมแสนอุ่นท่ามกลางหมิะ

ขาวโพลนกลางธรรมชาต ิลิม้รสชาตอิาหารพืน้เมอืงทีส่ะอาดและบรสิทุธิ ์ทัง้อร่อยและดตี่อสุขภาพ 

เดนิทางกลับสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้ 

17.00 น.         รบัประทานอาหารคํา่ ณ กระทอ่มหมิะ (3) พเิศษ!! เมนูหมอ้ไฟ Noroshi Nabe หมอ้ไฟแสน

อรอ่ย สไตลญ์ีปุ่่ น ปรงุรสดว้ยซอสมโิซะ และอดัแนน่ดว้ยผกักาด เนือ้หม ูและเห็ดจํานวนมาก 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

พกัที ่ HOTEL ROUTE INN SHIOJIRI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 



 

วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2563 เมอืงโทยามะ - เลน่สก ีณ เมอืงโทยามา่ – เมอืงทาคาโอกะ – องคพ์ระใหญ่

ทากาโอกะ – วดัเซรวิจ ิ- ออิอน มอลล ์

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

เดนิทางสู ่เมอืงโทยามะ (Toyama) จงัหวดัโทยามะ หรอืชือ่เดมิคอื เอทชู เป็นจังหวัดเล็ก ๆ อยู่

ห่างไกลจากเมอืงหลวง และยังคงไวซ้ ึง่ความสงบตามแบบชนบทไดเ้ป็นอยา่งด ีประชากรส่วนใหญ่

อาศัยอยู่นอกเมอืง โดยรวมแลว้โทยามะอุดมไปดว้ยความงดงามของธรรมชาติ ความลกึลับ และ

ประเพณีทีย่งัคงหยัง่รากฝังลกึ เมอืงแหง่หมิะอยา่งโทยามะนัน้ มสีนามสกมีากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่น อสิระเลน่สก ีเมอืงโทยามะ อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมฤดูหนาว บนลานสกหีมิะ

ขาวโพลนกวา้งสดุลกูหลูกูตา ทา่นสามารถเชา่ชดุอปุกรณ์สกสํีาหรับถา่ยรปูหรอืเลน่สกทีัง้ Sled Snow 

board หรอื กจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย (ราคาไมร่วมคา่กจิกรรม - คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ) 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  

นําท่านสูส่ักการะ องคพ์ระใหญท่ากาโอกะ (Takaoka Daibutsu) ในปี ค.ศ. 1933 กวหีญงิชาว

ญีปุ่่ นชือ่ Yosano Akiko เดนิทางมาสกัการะทีว่ัด เมือ่เห็นองคพ์ระอนัวจิติร ออ่นโยน กวจีงึกล่าวว่านี่

คอืหนุ่มทีห่ลอ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น อนัทีจ่รงิตัวองคพ์ระสรา้งมากวา่ 800 ปีแลว้โดยทําดว้ยไม ้แตเ่กดิเหตไุฟ

ไหม ้รวมทัง้ฟ้าผ่าหลายครัง้จงึทําการบรูณะขึน้ใหม ่องคปั์จจุบันทีเ่ห็นในรูปทําจากบรอนซพ์ระใหญ่

ทากาโอกะ ประดษิฐานอยูท่ีว่ัดทากาโอกะไดบทุส ึมคีวามสงู 15.85 เมตร และ หนัก 65 ตัน สรา้งขึน้

โดยเทคนคิการใชท้องแดงแบบดัง้เดมิ ทีเ่ป็นงานฝีมอื (ภมูปัิญญาทางวัฒนธรรม) นําท่าน วดัเซรวิจ ิ

(Takaoka Zuiryu-ji Temple) เป็น วดัเซนนกิายโซโต ทีเ่ป็นสิง่ก่อสรา้งตน้แบบของวัดเซน 

ในชว่งยคุแรกเริม่ของสมยัเอโดะ ในปีค.ศ.1645 ไดรั้บแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของจนี ใน

สมัยทีศ่าสนาพุทธ นกิายเซนไดรั้บความนยิมอย่างแพร่หลาย ใชห้นิทัง้ส ิน้ 1,200,000 กอ้น เป็นวัด

ประจําตระกลูของผูก้อ่ตัง้เมอืงทากาโอกะ แสดงถงึความยิง่ใหญ่ของตระกลูคางะ ทีป่กครองแควน้นี้

มาเป็นระยะเวลานาน และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบัตแิห่งชาต ิในปีค.ศ.1997 จากนัน้นําท่าน

อสิระชอ้ปป้ิง ทาคาโอกะ ออิอน มอลล ์(Takaoka Aeon Mall) ซเูปอรม์าเก็ตชือ่ดัง อสิระใหท้่าน

เลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ตีัง้แตเ่สือ้ผา้ รองเทา้ เครือ่งสําอางค ์ของใชต้า่งๆ ตลอดจนรา้นอาหารมากมาย 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   ROUTE INN TOYAMA  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 



 

วนัที ่23 กมุภาพนัธ ์2563 เมอืงคานาซาวา่ – สวนเคนโรคเุอ็น – ตลาดปลาโอมโิช - เมอืงฟุคอุ ิ- หนา้ผา

โทจนิโบ - เมอืงคานาซาวา่ – หมูบ่า้นโรงนํา้ชา ฮงิาช ิชายะ 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 นําท่าน เดนิทางสู่ เมอืงคานาซาว่า (Kanazawa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็น

ศูนยก์ลางของเศรษฐกจิอันรุ่งเรอืงและอารยะธรรมอันล้ําค่าตัง้แต่สมัยเอโดะช่วงที่ขุนนางศักดนิา

ชัน้สูงทัง้หลายต่างใหก้ารสนับสนุนในเรือ่งของการทํางานฝีมอืและวัฒนธรรม อัธยาศัย นําท่านชม

สวน สวนเคนโรคเุอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช้ือ่ว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุ

ของประเทศญีปุ่่ น พืน้ทีภ่ายในสวนเค็นโรคุเอ็นนัน้ ประกอบไปดว้ยววิทวิทัศน์ของบ่อน้ํา หุบเขาอัน

สวยงามและบา้นหลังนอ้ยใหญ่ทีใ่ชใ้นการผลติชาน่ันเอง ความหมายของคําว่า เค็นโรคุ คอื สวนทีม่ี

องคป์ระกอบทีด่ ี6 อยา่งดว้ยกัน ก็คอืพืน้ทีท่ีก่วา้งขวาง, บรรยากาศทีเ่งยีบสงบ, ความลงตัว, ความ

เป็นมาอันยาวนาน, แหล่งน้ํา, และทัศนียภาพลอ้มรอบทีส่วยงามตระการตา นักท่องเทีย่วสามารถดืม่

ดํ่าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นทีผ่ลัดเปลีย่นมคีวามสวยงามแตกต่างกันไป

ตามแตล่ะฤดกูาลได ้นําทา่นสู ่ตลาดปลาโอมโิช (Omicho Market) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 

นาท)ี  เป็นตลาดสดทีใ่หญแ่ละเกา่แกม่าตัง้แตส่มยัเอโดะ เปิดมากวา่ 280 ปี ดา้นในตลาดโอมโิช จะ

มรีา้นขายอาหารทะเลสดๆ รา้นขายผักผลไมต้ามฤดูกาลของญีปุ่่ น รา้นขายเนื้อสัตวต์่างๆ รา้นขาย

ปลา ภายในตลาดมหีลังคาโดม สวา่ง กนัหนาว กนัฝน เดนิจับจ่ายใชส้อยไดอ้ยา่งสบาย เป็นตลาดที่

สะอาด ไมม่กีลิน่คาว ในตลาดโอมโิชมรีา้นคา้กว่า 180 รา้นคา้ หา้มพลาด กุง้กสัซเึอบ ิ เป็นกุง้ทีม่ ี

ไขเ่ป็นสฟ้ีาและมเีปลอืกทีก่รอบเป็นกุง้ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงคานาซาว่า ปสูายพนัธซู์ไวคาน ิเป็นปอูกี

สายพันธท์ีอ่ร่อยมากๆ ใครทีม่าท่องเทีย่ว เมอืงคานาซาว่าตอ้งมาชมิปสูายพันธน์ี้ ในตลาดนี้ม ี รา้น

ขายนํา้ผลไม ้ทีเ่จาะเนือ้ผลไมอ้อกแลว้นําน้ําของผลไมไ้ปใส ่ทําใหส้ามารถดดูน้ําผลไมไ้ดแ้ละมเีนือ้

ผลไมผ้สมอยูด่ว้ย จากน ัน้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 เดนิทางสู ่เมอืงฟุคุอ ิ(Fukui) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นําท่านเที่ยวชมความ

สวยงามของ หนา้ผาโทจนิโบ (Tojinbo Cliff) เป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมของจังหวัดฟุ

คอุแิละยงัไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นสถานทีท่างธรรมชาตทิีสํ่าคัญของประเทศ จดุเดน่ของผานีค้อืมี

ความยาวถงึ 1 กโิลเมตรและสงูถงึ 25 เมตรดว้ยกนั เป็นหนา้ผาหนิลาวาทีถู่กน้ําทะเลและคลืน่ลมกัด

เซาะโดยธรรมชาตแิละเนือ่งจากเป็นจดุชมววิทีส่วยงามทําใหม้นัีกทอ่งเทีย่วแวะมาเยีย่มเยอืนอยา่งไม่

ขาดสาย จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงคานาซาวา่ นําท่านชม หมูบ่า้นฮงิาช ิชายะ (Higashi 

Chaya District) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 



 

 เป็นหนึง่ในหมูบ่า้นโรงน้ําชา และแหลง่ผลติชาชายะ ในสมยัเอโดะเป็นสถานบนัเทงิใหแ้ขกผูม้าเยอืน

ไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการรอ้งเพลงและเตน้รําของเกอชิา นอกจากนีย้งัมหีมูบ่า้นอกี 2 แหง่ทีค่ลา้ยคลงึ

กับทีน่ี่ ไดแ้ก่  นิช ิชายะ และคาซเุอะ มาช ิชายะ โดยหมู่บา้นฮงิาช ิชายะเป็นหมู่บา้นทีใ่หญ่ทีสุ่ด 

และน่าสนใจที่สุด ภายในหมู่บา้นเปิดบริการโรงน้ําชา 2 แห่ง คือ โรงนํา้ชาชมิะ (Shima 

Teahouse) และ โรงนํา้ชาคาอคิาโระ (Kaikaro Teahouse) พรอ้มกับ รา้นทองคําเปลวฮาคซุะ 

(Hakuza) จําหน่ายทองคําเปลวสนิคา้ประจําเมอืงคานาซาว่า (ราคาไมร่วมคา่เขา้ใชบ้รกิารรา้น

นํา้ชาโดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่นละ 400-750 เยน)  

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   TOYOKO INN KANAZAWA  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
 

วนัที ่24 กมุภาพนัธ ์2563 สนามบนิโคมตัส ึ– สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโคมตัส ึประเทศญีปุ่่ น 

10.50 น.     เหริฟ้าสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG8053 

15.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

 

**ไมร่บัจอยแลนด*์* 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิไทยหรอืไทยสมายดเ์ทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทําการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   

รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม :   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั  

 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 % 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวีซ่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึน้ตํา่ 25 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจ่ะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ําระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง E-

Mail 

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่สาํเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

 

 

 

 

 



 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออก

ตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

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

ตดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชําระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้่ากว่ามาตรฐานได  ้

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที่

สมัภาระน้ําหนักเกนิ (ทา่นตอ้งชําระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

 

 

 

 



 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่ัก 

การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนือ่งจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยังคง

ใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณี

ดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพํานัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

 

 

 



 

หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 

25 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

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

นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บ

บุหรี่/ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพือ่ใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวม

จํานวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง 

ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ

สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 


