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LICENCE NO 11 / 4711 

 KOMATSU KANAZAWA NAGOYA 6D4N 

 PREMIUM CHARTER 2 (LIGHT UP) 
ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนกมุภำพนัธ ์2563 

 

โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 
บนิตรงลงโคมตัส ึโดยสำยกำรบนิไทย พรเีมีย่มเซอรว์สิ 

ไฮไลท!์! ทำนหมอ้ไฟ สไตลญ์ีปุ่่ น ในกระทอ่มหมิะ 
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ชมเทศกำลแสงส ีณ Nabana no Sato อโุมงคไ์ฟสดุอลงักำร 

เยอืนเมอืงแหง่สำยน ำ้ กโุจ ฮำจมินั 

ตืน่ตำตืน่ใจอำหำรทะเลและผลไมต้ำมฤดกูำล ณ ครวัคำนำซำวำ่ ตลำดโอมโิช  
เยีย่มชม ยำ่นเมอืงเกำ่ทำคำยำมำ่ ซนัมำชซิูจ ิ

หมูบ่ำ้นมรดกโลก ชริำคำวำโกะ เยอืนผำสวย ณ ผำโทจนิโบ  

และสวนเคนโรคเุอ็น 1 ใน 3 สวนทีน่ำ่ตืน่ตำตืน่ใจทีสุ่ดของญีปุ่่ น 

เดนิชมเมอืงเกำ่คำนำซำวำ่ ณ หมูบ่ำ้นฮงิำช ิชำยะ 

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรำยกำร 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์ อณุหภมู ิ  

19-24 กมุภำพนัธ ์2563 BUS3 31,888.- 10,000.- 40+1 -8°C - 0°C  

19-24 กมุภำพนัธ ์2563 BUS4 31,888.- 10,000.- 41+1 -8°C - 0°C  

+สภำพอำกำศเป็นเพยีงกำรพยำกรณ ์อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมำยอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ / Infant เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 2 ปี รำคำ 10,900.-** 

 รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดท์ำ่นละ 1,500 บำท/ทรปิ** 

วนัที ่19 กมุภำพนัธ ์2563 สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 

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

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

วนัที ่20 กมุภำพนัธ ์2563 สนำมบนิโคมตัส ึ– เมอืงคำนำซำวำ่ – ตลำดปลำโอมโิช – หนำ้ผำโทจนิโบ – 

ชมงำนประดบัไฟ ณ หมูบ่ำ้น นำบำนะ โนะ ซำโตะ - เมอืงนำโกยำ่ 

01.20 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิโคมัตส ึณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG…. 

  (บรกิำรอำหำรรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

08.50 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิโคมตัส ึประเทศญี่ปุ่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าท่าน 

เดนิทางสู ่เมอืงคำนำซำว่ำ (Kanazawa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เป็นศูนยก์ลางของ

เศรษฐกจิอันรุ่งเรอืงและอารยะธรรมอันล ้าค่าตัง้แต่สมัยเอโดะชว่งทีข่นุนางศักดนิาชัน้สงูทัง้หลายตา่ง

ใหก้ารสนับสนุนในเรื่องของการท างานฝีมอืและวัฒนธรรม น าท่านสู่ ตลำดปลำโอมโิช (Omicho 

Market) เป็นตลาดสดทีใ่หญแ่ละเกา่แกม่าตัง้แตส่มัยเอโดะ เปิดมากวา่ 280 ปี ดา้นในตลาดโอมโิช 

จะมรีา้นขายอาหารทะเลสดๆ รา้นขายผักผลไมต้ามฤดูกาลของญีปุ่่ น รา้นขายเน้ือสัตวต์่างๆ รา้นขาย

ปลา ภายในตลาดมหีลังคาโดม สว่าง กันหนาว กันฝน เดนิจับจ่ายใชส้อยไดอ้ยา่งสบาย เป็นตลาดที่

สะอาด ไม่มกีลิน่คาว ในตลาดโอมโิชมรีา้นคา้กว่า 180 รา้นคา้ หา้มพลาด กุง้กสัซเึอบ ิ เป็นกุง้ทีม่ี

ไขเ่ป็นสฟ้ีาและมเีปลอืกทีก่รอบเป็นกุง้ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงคานาซาว่า ปูสำยพนัธซ์ูไวคำน ิเป็นปูอกี

สายพันธท์ีอ่ร่อยมากๆ ใครทีม่าท่องเทีย่ว เมอืงคานาซาว่าตอ้งมาชมิปูสายพันธน้ี์ ในตลาดน้ีม ีรำ้น

ขำยน ำ้ผลไม ้ทีเ่จาะเน้ือผลไมอ้อกแลว้น าน ้าของผลไมไ้ปใส ่ท าใหส้ามารถดดูน ้าผลไมไ้ดแ้ละมเีน้ือ

ผลไมผ้สมอยูด่ว้ย จำกน ัน้ อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

เทีย่ง อสิระประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั  

เดินทางสู่ เมืองฟุคุอ ิ(Fukui) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20  ชั่วโมง) น าท่านเที่ยวชมความ

สวยงามของ หนำ้ผำโทจนิโบ (Tojinbo Cliff) เป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมของจังหวัดฟุ

คอุแิละยังไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นสถานทีท่างธรรมชาตทิีส่ าคัญของประเทศ จุดเดน่ของผานีค้อืมี

ความยาวถงึ 1 กโิลเมตรและสงูถงึ 25 เมตรดว้ยกัน เป็นหนา้ผาหนิลาวาทีถู่กน ้าทะเลและคลืน่ลมกัด

เซาะโดยธรรมชาตแิละเนื่องจากเป็นจุดชมววิทีส่วยงามท าใหม้นัีกทอ่งเทีย่วแวะมาเยีย่มเยอืนอยา่งไม่

ขาดสาย น าทา่นชม เทศกำลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนำบะนะ ซำ

โตะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ธีมพาร์คสวนดอกไม ้ที่มีทุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 

ฤดูกาล สามารถเที่ยวไดต้ลอดทั ้งปี ไฮไลท!์!! ในช่วงฤดูใบไมร่้วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว 

(ตลุาคม-มนีาคม) จะไดรั้บความนยิมมากเป็นพเิศษ เน่ืองจากมกีารประดับไฟขนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 
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อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงคแ์สงไฟ 

(Tunnel of Light) หรอื กำรประดบัไฟในน ำ้ (Water Illumination) น าท่านสู่ เมอืงนำโกย่ำ 

(Nagoya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) เป็นตัวเมืองของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มีประชากร

อาศัยอยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น  น า

ทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  TOYOKO INN NAGOYA MINAMI EKIMAE  หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่21 กมุภำพนัธ ์2563 วดัโอส ุคนันอน - ชอ้ปป้ิงยำ่นโอส ุ- เมอืงกโุจ ฮำจมิงั – เมอืงมตัสโึมโต ้ 

 เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (1) 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัโอสุคนันอน (Osu Kannon Temple) แรกเริม่สรา้งขึน้ ในจงัหวดักฟิุ และ

เน่ืองจากไดรั้บความเสยีหายจากอทุกภัยบ่อยครัง้ ดังนัน้จงึยา้ยมาประดษิฐาน ณ เมอืงนำโกยำ่ เป็น

หนึง่ในสามของศาลเจา้บชูาเจา้แมก่วนอมิทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น โดยวัตถปุระสงคห์ลักของวัดแหง่น้ี คอื

การเคารพบูชารูปสลักไมข้อง เทพคนันอน เทพแห่งควำมเมตตำ ซึง่แกะสลักโดยพระสงฆ ์Kobo 

Daishi ภายใตห้อ้งโถงใหญ่ คือหอ้งสมุดชนิปูคุจ ิที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่ นและภาษาจีน กว่า 

15,000 เล่ม หนังสอืเหล่าน้ีเป็นสมบัตขิองชาตแิละเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถงึส าเนาทีเ่ก่าแก่

ทีส่ดุของพงศาวดารโคจคิ ิทีร่วบรวมประวัตศิาสตรต์น้ก าเนนิของญี่ปุ่ น จากนัน้อสิระใหท้่าน ชอ้ปป้ิง 

ยำ่นชอ้ปป้ิงโอสุ  (Osu Shopping Arcade) ของเมอืงนาโงย่า มอีายุประมาณ 400 กว่าปี มรีา้นคา้
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นอ้ยใหญ่มากมายกว่า 1,200 รา้นคา้เรียงรายตลอดสองขา้งทาง ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้

ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน ้าหอม, เสือ้ผา้, เครื่องส าอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยีห่อ้ดังและที่ส าคัญคือ

ราคาถกูมาก นอกจากน้ีแลว้ยังเป็นแหลง่รวมอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส,์ ชดุคอสเพลย,์ การต์นูอะนเิมะและ

สนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย  

เทีย่ง อสิระประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั  

เดนิทางสู ่เมอืงกโุจ ฮำจมินั (Gujo Hachiman) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นทีรู่จ้ักกัน

ดใีนฐานะเมอืงแหง่น ้า ชาวบา้นและวฒันธรรมของทีน่ี่มสีว่นใกลช้ดิกบัน ้ามาก เป็นแหลง่น ้าพุธรรมชาต ิ

แมน่ ้าทีส่วยงาม จงึท าใหท้ีน่ี่มชีือ่เสยีงทางดา้นออนเซ็นดว้ย เมือ่เดนิเลน่ไปในเมอืงน้ีจะสงัเกตเห็นได ้

ว่ามทีางน ้าไหลผ่านทั่วทัง้เมอืง รวมกันอยู่บรเิวณน้ี อสิระใหท้านชม เมอืงกุโจ (Gujo Town) ตาม

อัธยาศัย ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชม พพิธิภัณฑเ์ล็กๆ แกลเลอรี ่วัด ศาลเจา้ อกีทัง้ยังมเีทศกาล

เตน้ร าฤดูรอ้นอันโด่ง เรียกไดว้่าแหล่งท่องเที่ยวน่ีมีครบทัง้สายชลิ สายธรรมชาต ิสายวัฒนธรรม 

(สถำนทีท่อ่งเทีย่งบำงแห่งอำจมคีำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิ รำคำไมร่วมกบัคำ่ทวัร)์  เดนิทางสู ่เมอืง

มตัสโึมโตะ (Matsumoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสอง

ของจงัหวดันำกำโนะ น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั 

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั   HOTEL ROUTE INN SHIOJIRI หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่22 กมุภำพนัธ ์2563 ปรำสำทมตัสโึมโต ้– ถนนนำคำมำช ิ- เมอืงนำกำโนะ - ชมลงิแชอ่อนเซ็น ณ 

สวนลงิจโิกคดุำน ิ– งำนเทศกำลคำมำครุะ โนะ ซำโตะ ณ เมอืง อยีำมะ - เมอืงมตัสโึมโต ้

 เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

 น าท่านเขา้ชม ปรำสำทมตัสโึมโต ้(Matsumoto Castle) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 1 ใน 

12 ปราสาทดัง้เดมิทีย่ังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่ น  เน่ืองจากสรา้งอยู่บน

พืน้ทีร่าบ ในภาษาญีปุ่่ นจงึเรยีกว่า ฮริำจโิระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งน้ีมเีอกลักษณ์ตรงทีม่หีอคอย

และป้อมปืนเชือ่มต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก และดว้ยสโีทนมดืท าใหเ้กดิความรูส้กึที่ยิง่ใหญ่และ

สขุมุ จนไดรั้บฉายาวา่ ปรำสำทอกีำ (Fugashi-Jo) ภายในตกแตง่ดว้ยไม ้จุดทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่บันได

ไมส้งูชัน ชอ่งเก็บหนิส าหรับโจมตศีัตรู ช่องส าหรับธนู และหอสังเกตการณ์ชัน้บน อสิระใหท้่านชอ้ป

ป้ิงตามอัธยาศัย ณ ถนนนำคำมำช  ิ(Nakamachi Street) สองขา้งทางของถนนเรียงรายไปดว้ย

อาคารเกา่แกส่ไตลโ์บราณทีเ่ก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างด ีรวมถงึอาคารคลังสนิคา้จ านวนหนึง่ (kura) ทีม่ี

ผนังสขีาว ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของย่านการคา้ในอดตี นอกจากน้ียังมรีา้นคา้เล็กๆ ขายของแฮนดเ์มด 

ของทีร่ะลกึ ของสะสมตา่ง รา้นอาหาร เครือ่งดืม่ และทีพ่ักแบบเรยีวกังเปิดใหบ้รกิารแกนั่กท่องเทีย่ว

อกีดว้ย ณ ถนนแหง่น้ี 

เทีย่ง  อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั  

 เดนิทางสู ่เมอืงนำกำโนะ (Nagano) เป็นจังหวัดในภมูภิาคชบุุ ภมูปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภเูขาสงู ท า

ใหม้ีอากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาตอิย่างที่สุด ไดช้ือ่ว่าเป็นหลังคาแห่งญี่ปุ่ น 

เน่ืองจากถูกรอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนลงิจโิกคุดำนิ (Jigokudani 

Monkey Park) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ตั ้งอยู่ท่ามกลาง หุบเขำจิโกคุดำน ิ

(Jigokudani valley) ในยามาโนะอจู ิเป็นน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีล่งิป่าลงมาอาบน ้า และเป็นทีอ่ยู่อาศัย

ของลงิหมิะชนดิน้ีอกีดว้ย ภายในพืน้ทีส่วนสาธารณะ มสีระวา่ยน ้าทีส่รา้งขึน้ส าหรับเจา้ลงิทัง้หลาย ซึง่

จากประตูทางเขา้สวนเดนิเขา้ไปเพียง 5 นาที ไฮไลท!์! ท่านจะพบเห็นลงิตลอดสองขา้งเสน้ทาง

ระหว่างทีไ่ปยังสระน ้า โดยพวกมันจะจับกลุม่กันเป็นกลุม่ใหญ่ๆ มคีวามคุน้เคยกับมนุษย ์อสิระใหท้า่น

ชมความน่ารักของลงิแชอ่อนเซนในอริยิาบถต่างๆ ตามอัธยาศัย ขอ้ควรระมดัระวงัหำ้มเขำ้ไปจบั

หรอืใหอ้ำหำรโดยเด็ดขำด เดนิทางสู ่เมอืงอยีำมะ (Iiyama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี 

ตัง้อยู่ในภูมภิาคชุบุ  จากนั้นน าท่านเขา้ร่วม งำนเทศกำลคำมำคุระ โนะ ซำโตะ (Kamakura no 

Sato) ทีภ่ายในงานเรยีงรายไปดว้ยกระทอ่มหมิะ ประมาณ 15-20 หลัง บำ้นหมิะ หรอื กระทอ่มหมิะ 

ส าหรับภาษาญีปุ่่ นเรยีกกันวา่ คำมำครุะ ซึง่ปกตเิทศกาลบา้นหมิะ จะถูกจัดขึน้ในชว่งเดอืนกมุภาพันธ ์

ทีว่า่กันว่าเป็นเดอืนที่หนาวที่สดุของญี่ปุ่ น ในตอนกลางคนืจะมกีารประดับไฟ สรา้งบรรยากาศทีสุ่ด

แสนโรมนตกิ และ ไฮไลท!์!  ท่านจะไดรั้บประทานอาหารค ่าภายในกระท่อมแสนอุ่นท่ามกลางหมิะ
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ขาวโพลนกลางธรรมชาต ิลิม้รสชาตอิาหารพื้นเมอืงที่สะอาดและบรสิุทธิ ์ทัง้อร่อยและดตี่อสขุภาพ 

เดนิทางกลับสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้ 

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

อรอ่ย สไตลญ์ีปุ่่ น ปรงุรสดว้ยซอสมโิซะ และอดัแนน่ดว้ยผกักำด เนือ้หม ูและเห็ดจ ำนวนมำก 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

พกัที ่ HOTEL ROUTE INN SHIOJIRI หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่23 กุมภำพนัธ ์2563  เมอืงทำคำยำมำ่ - ซนัมำช ิซูจ ิ– หมูบ่ำ้นชริำคำวำโกะ - เมอืงคำนำซำวำ่ - สวน

เคนโรคเุอ็น -หมูบ่ำ้นฮงิำช ิชำยะ  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 

เดนิทางสู ่ทำคำยำม่ำ (Takayama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.05 ชั่วโมง) เมอืงเกา่แกอ่ยู่ในหุบ

เขาลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไวว้่าเป็น ลติเติล้เกยีวโต หรือ เกยีวโตนอ้ย 

เป็นเมอืงเกา่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด ศาลเจา้ 

สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทนัสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอุดม

สมบูรณ์ น าท่านเดนิเล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ ซนัมำชซิูจ ิ(Sanmachi Suji) ย่าน

เมอืงเกา่ทีอ่นุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ่ 300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอย่างด ีผำ่นชม อำคำรทำคำยำมำ่จนิยะ 

(Takayama Jinya) อดีตท าหนา้ที่เป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิ่นประจ าภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการ

ปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให ้

ประชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดรั้บการบ ารุงรักษาเป็นอย่างด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีจั่ดแสดงขา้วของ
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และเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผนทีภู่มภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไม่

รวมค่ำ เข้ำ  มีค่ ำใช้จ่ ำย เพิ่มป ระมำณ  430 เยนต่อท่ ำน ) น าท่ านสู่  ชิรำคำวำโก ะ 

(Shirakawago) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)  เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ

ประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in 

Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ไฮไลท!์!! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้น

ชาวนาโบราณทีม่อีายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กชัโช มคีวามหมายวา่ พนมมอื ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึ

ลักษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วทีท่ ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้

หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมา

ในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (5) 

 เดนิทางสู่ เมอืงคำนำซำว่ำ น าท่านชมสวน สวนเคนโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  ไดช้ือ่วา่เป็น 1 ใน 3 ของสวนทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น 

พืน้ทีภ่ายในสวนเค็นโรคเุอ็นนัน้ ประกอบไปดว้ยววิทวิทัศนข์องบอ่น ้า หบุเขาอันสวยงามและบา้นหลัง

นอ้ยใหญ่ที่ใชใ้นการผลติชาน่ันเอง ความหมายของค าว่า เค็นโรคุ คือ สวนที่มอีงคป์ระกอบที่ดี 6 

อย่างดว้ยกัน ก็คือพื้นที่ที่กวา้งขวาง, บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, 

แหลง่น ้า, และทัศนียภาพลอ้มรอบทีส่วยงามตระการตา นักทอ่งเทีย่วสามารถดืม่ด ่าและผ่อนคลายไป

กับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นทีผ่ลัดเปลีย่นมคีวามสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได ้

จำกน ัน้ อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิง บรเิวณหนำ้สวนสำธำรณะตำมอธัยำศยั น าทา่นชม หมูบ่ำ้นฮงิำช ิ

ชำยะ (Higashi Chaya District) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี เป็นหนึง่ในหมู่บา้นโรงน ้าชา 

และแหล่งผลติชาชายะ ในสมัยเอโดะเป็นสถานบันเทงิใหแ้ขกผูม้าเยอืนไดเ้พลดิเพลนิไปกับการรอ้ง

เพลงและเตน้ร าของเกอชิา นอกจากน้ียังมีหมู่บา้นอกี 2 แห่งที่คลา้ยคลงึกับที่น่ี ไดแ้ก่  นิช ิชายะ 

และคาซุเอะ มาช ิชายะ โดยหมู่บา้นฮงิาช ิชายะเป็นหมู่บา้นที่ใหญ่ทีส่ดุ และน่าสนใจทีสุ่ด ภายใน

หมูบ่า้นเปิดบรกิารโรงน ้าชา 2 แห่ง คอื โรงน ำ้ชำชมิะ (Shima Teahouse) และ โรงน ำ้ชำคำอคิำ

โระ (Kaikaro Teahouse) พรอ้มกับ รำ้นทองค ำเปลวฮำคุซะ (Hakuza) จ าหน่ายทองค าเปลว

สนิคา้ประจ าเมอืงคานาซาว่า (รำคำไม่รวมคำ่เขำ้ใชบ้รกิำรรำ้นน ำ้ชำโดยมคีำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิ 

ทำ่นละ 400-750 เยน) 

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั   TOYOKO INN KANAZAWA KENROKUEN หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่24 กมุภำพนัธ ์2563 สนำมบนิโคมตัส ึ– กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิโคมตัส ึ

10.50 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG…. 

15.30 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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**ไมร่บัจอยแลนด*์* 
 

ฤดหูนำวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

*ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสำยกำรบนิไทยหรอืไทยสมำยดเ์ทำ่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ำกสำยกำรบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลำ่ชำ้ ทำงบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคำ่เสยีหำยเฉพำะ
สำยกำรบนิภำยในประเทศทีเ่ป็นสำยกำรบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังำนขำย

ลว่งหนำ้กอ่นท ำกำรซือ้ต ัว๋ภำยในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   

รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม :   

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 25 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  
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 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญำตตดัทีน่ ัง่ ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

• หำกช ำระไมค่รบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• 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-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทำงมำกกว่ำ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมำยเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทาง

ไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และกำรจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง และไดด้ าเนนิการออก

ตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

➢ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

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

ตดิกัน 

➢ กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภำระ และคำ่พนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) 

➢ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 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)  
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➢ กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้

ทัง้น้ีขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายที่

สมัภาระน ้าหนักเกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

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

1. รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุกำรณ์ทีน่อกเหนอืกำรควบคมุจำกทำงบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หำกทำ่นยกเลกิทวัร ์เน่ืองจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรือในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว ยังคง

ใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ย เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ่้ายไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น ในกรณี

ดังน้ี 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เน่ืองจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเน่ืองมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซี่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไม่ว่ำจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำร

ตรวจเขำ้เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 



TGKMQ06 CHARTER TG KMQ-KMQ _NABANA NO SATO 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 

25 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

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

นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บ

บุหรี่/ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวม

จ ำนวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชั่วโมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 


