
 

 

KOMATSU TAKAYAMA MATSUMOTO (6D4N) 
“TAKAYAMA SNOW MONKEY NEW YEAR” 

สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ไฟลท์เหมาลาํ 
 

 
 



บนิดว้ยสายการบนิ ไทยแอรเ์วย ์(TG) เหมาล า : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

TG XXXX BKK(กรุงเทพ) – KMQ(โคมตัส)ุ 00.45 – 07.55+1 

TG XXXX KMQ(โคมตัส)ุ - BKK(กรุงเทพ) 09.55 – 15.10 
** โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไม่เกนิ 30 ก.ก. และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู) – สนามบินโคมตัส ุ                                                                                      (-/-/-) 

22.00  คณะพรอ้มกนัที ่ สนามบินสวุรรณภมิู  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่ 3 สายการบนิไทย 

เคาน์เตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์

ใหค้ําแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

** ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง ** 

 
วนัท่ี 2 สนามบิน โคมตัส ุ– สวนเคน็โรคเุอน็ – ตลาดโอมิโช – หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – นากาโนะ – อาบน้ําแร่

ธรรมชาติภายในโรงแรม  พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์                                                                       (-/-/D)  
 

00.45  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน โคมตัสุ  ประเทศญ่ีปุ่ น  โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที่  TG 

XXXX 

** เทีย่วบนินี้ บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ และเป็นเทีย่วบนิเหมาลําไม่สามารถสะสมไมลไ์ด้ ** 

07.55  เดนิทางถงึ สนามบินโคมตัส ุ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ไทย 2 ช.ม.) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

เดนิทางสู่ สวนเคน็โรคเุอน็ (Kenrokuen Garden) ดื่มดํ่าและผอ่นคลายไปกบับรรยากาศของสวนเคน็โรคุเอน็

ทีผ่ลดัเปลีย่นมคีวามสวยงามแตกต่างกนัไปตามแต่ละฤดูกาลได ้  ในเวลา 1 ปีจะเหน็สวนนี้สวยแตกต่างกนั ไป

ตามแต่ละฤดุกาล  ฤดูใบไมผ้ลติมซีากุระบานลดหลัน่ไปตามเนินหนิและดา้นล่างเป็นทวิตน้ซากุระตลอดเสน้ทาง

ถนน  กลางคนืคราครํ่าดว้ยชาวเมอืงทีม่เีป่ียมด้ วยความสุข มาร่วมชมความงามของซา กุระ เพราะฤดูหนาวที่

เตม็ไปหมิะทีเ่หน็บหนาวไดผ้า่นพน้ไป นอกจากนี้ กย้งัมปีระดบัไฟทําให้สวนสวยทัง้กลางวนัและกลางคนื ในฤดู

หนาวหมิะทีโ่ปรยปรายทําใหเ้มอืงนี้ในฤดูหนาวสวยงามเกนิบรรยาย 

จากนัน้นําท่านเขา้สู่ ตลาดโอมิโช  (Ohmi-cho market) สรา้งขึน้ตัง้แต่กลางศตวรรษที ่ 18 เป็นแหล่งรวม

วตัถุดบิสําหรบัปรุงอาหารพืน้บา้นของ Kanazawa เป็นเวลากวา่ 280 ปี ในตลาดโอมโิช มรีา้นคา้มากถงึ 170 

รา้น ไม่วา่จะเป็น รา้นขายปลา รา้นจําหน่ายอาหารทะเลจากญี่ปุ่ น รา้นขายผกัทอ้งถิน่ของ Kaga รา้นขายผลไม ้

รา้นขายอาหารแหง้และผลติภณัฑจ์ากทะเล รา้นขายของชาํ สําหรบัอาหารทะเลขึน้ชือ่ของคานาซาวา่ ทีม่ี

วางขายทีน่ี่ไดแ้ก่ ปหูลากหลาย พนัธุแ์ละ ปลาหางเหลอืง และกุง้ขนาดเลก็จากทะเลญี่ปุ่ นประมาณชว่งเดอืน

พฤศจกิายน 

เท่ียง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั 



 นําท่านสู่ ย่านฮิงาชิ ชายะ(Higashi Chaya District) เป็นถนนโรงน้ําชาในสมยัยุคเอโดะ ตลอด 2 ขา้งทาง จะ

เป็นเรอืนไมเ้ก่าแก่ทีอ่นุรกัษ์ไว ้มอีายุกวา่ 200 ปี เป็นย่านทีข่ ึน้ชือ่ของเกอชิาอกีย่านหนึ่ง ตดิ 1 ใน 3 ของทีท่ีม่ ี

เกอชิาเดนิ ย่านนี้มตีกึทีส่วยงามและเก่าแก่ น่ามาเทีย่วอย่างยิง่เป็นหนึ่งในย่านโรงน้ําชา และแหล่งผลติชาชายะ 

ในสมยัเอโดะเป็นสถานบนัเทงิใหแ้ขกผูม้าเยอืนไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการรอ้งเพลงและเตน้รําของเกอชิา  ภายใน

ย่านเปิดบรกิารโรงน้ําชา 2 แห่ง คอื โรงน้ําชาชมิะ (Shima Teahouse) และโรงน้ําชาคาอคิาโระ (Kaikaro 

Teahouse) ทีย่งัคงเกบ็รกัษาไวเ้ป็นอย่างด ีในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นรา้นต่างๆ อาท ิเชน่ รา้นรดีทอง ร้ าน

ขายภาชนะต่างๆทีเ่กีย่วกบัทอง 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมืองนากาโนะ  ตัง้อยู่เกอืบใจกลางของประเทศญี่ปุ่ น ถูกหอ้มลอ้มดว้ยภูเขาสูงถงึ 

3,000 เมตร จํานวนมากมาย เป็นแหล่งของสโนวร์สีอรท์ชัน้นําของญี่ปนุ ทีม่นีกัท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็น

จํานวนมาก   ระหวา่งทางมแีวะจุดพกัรถทีม่ชี ือ่เสยีงของเสน้ทางนี้คอื Arisoumi Parking Area ซึ่งมรีา้นคา้

ทอ้งถิน่ต่างๆ ใหเ้ลอืกซื้อสนิคา้ และยงัมชีดุชมววิสาวๆ และ ระฆงัคู่รกัไวใ้หถ้่ายรูปอกีดว้ย 

  คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์  

พกัท่ี          TSUGAIKE KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 *** หลงัรบัประทานอาหารคํ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแชน้ํ่าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ การอาบออนเซน็ 

ใหท้่านไดผ้อ่นคลายความเมื่อยลา้จากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชือ่กนัวา่การอาบน้ําแร่นัน้จะทําใหผ้วิพรรณ

มสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

  

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 3 ลานสกีสึกาอิเคะ โคเกน็ (รวมกระเช้า) – วดัเซน็โคจิ – ชมลิงแช่ออนเซน Snow Monkey – มตัสึโมโตะ                                                       
                                                                                                                                                                          (B/L/D)                   

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู่ ลานสกีสึกาอิเคะโคเกน็ (Tsugaike Kogen Ski Resort) เป็นลานสกทีีม่ขีนาดเหมาะสมเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัแห่งอื่นๆ  แต่สามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆไดอ้ย่างจุใจไม่วา่จะเป็น snow bike, เดนิลุย

หมิะ, เฮลสิก ีและสโนวบ์อรด์รวมกวา่ 10 เสน้ทาง แถมยงัมไีฮไลทอ์ยู่ทีเ่ป็นหมิะธรรมชาตอิกีต่างหาก ไม่วา่จะ

เป็นมอืใหม่หรอืนกัเล่นสกรีะดบัสูงกส็ามารถเพลดิเพลนิไดเ้หมอืนกนั  (รวมค่ากระเชา้สกใีหเ้รยีบรอ้ยแลว้ แต่ไม่

รวมอุปกรณ์สําหรบัเล่นสกตี่างๆ) 



จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ วดัเซนโคจิ (Zenkoji Temple) เป็นหนึ่งในวดัทีม่คีวามสําคญั และยอดนิยมแห่งหนึ่ง

ในประเทศญี่ปุ่ น เพราะเป็นพุทธแห่งแรก สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่7 และเป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูปองคแ์รก

ทีเ่ขา้มายงัญี่ปุ่ น (พระพุทธรูปของจรงิจะเปิดใหช้มทุกๆ 6 ปี ในระยะเวลาไม่กีส่ปัดาห ์รอบถดัไปจะเป็นปี ค .ศ. 

2021) วดัแห่งนี้ไดม้กีารบูรณะขึน้มาใหม่เมื่อปี 1707 เขา้ไปจะพบกบัหอ้งโถงกลางของวดัทีต่กแต่งไวอ้ย่าง

สวยงาม เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูปต่างๆ จากนัน้จะเขา้สู่หอ้งภายในทีม่แีท่นบูชา และนําไปสู่ทางเดนิ

หอ้งใตด้นิทีม่ดืสนิท เวลาเดนิกจ็ะใชม้อืคลําหาทางไปเรื่อยๆ โดยจะไ ปเจอห่วงประตูซึ่งอยู่ตรงกบัตําแหน่งพระ

ประธานดา้นบนพอด ีผูท้ีศ่รทัธาเชือ่กนัวา่เมื่อทําแลว้จะพบแต่สิง่ทีด่ ีๆ  เหมอืนมแีสงสวา่งนําทางชวีติ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านสู่ ชมลิงแช่ออนเซน็ (Snow monkey) “ลิงหิมะ” ทีม่ชี ือ่เสยีงทัว่ไปโลก ตัง้อยู่ในหุบเขาสายน้ําทีไ่หล

จากทีร่าบสูงชงิ่ะและตน้น้ําจากน้ําพุรอ้นมลีงิภูเขาญี่ปุ่ นจํานวน 200 ตวัอาศยัอยู่บรเิวณนี้ แมจ้ะอยู่ท่ามกลาง

สภาพอากาศทีโ่หดรา้ย(มหีมิะปกคลุม 1 ใน 3 ของปี)โขดหนิหยาบและขรุขระและน้ําพุรอ้นทีพุ่่งขึน้มาจากพืน้ดนิ

กต็ามแต่บรเิวณทีแ่ห่งนี้กเ็ปรยีบเสมอืนสวรรคข์องลงิภูเขาเหล่านี้ได ้เนื่องจากมน้ํีาพุรอ้นทีส่ะสมในบ่ออนัเป็นที่

ทีฝ่งูลงิลงแชน้ํ่าอย่างคลายความหนาวอย่างสําราญทําใหม้นุษยเ์รามโีอกาสไดช้มลงิภูเขาอย่างใกลช้ดิ และยงั

สามารถสงัเกตุพฤตกิรรมทีน่่าสนใจ 

 จากนัน้นําท่านเขา้สู่ เมืองมตัสึโมโตะ เป็นเมอืงปราสาททีม่คีวามทรงจําเกีย่วกบัยุครุ่งเรอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ปราสาทมตัสโึมโตะทีไ่ดร้บัเลอืกใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิเมอืงมตัสโึมโตะเป็นเมอืงทีม่อีาคารประวตัศิาสตร์
เหลอือยู่มากมาย เชน่ โรงเรยีนไคจทิีเ่ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมทีย่งัหลงเหลอือยู่ นอกจากนี้ ยงัเป็นส ถานทีท่ี่
สามารถเดนิทางไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดงัในภูมภิาคชบูุไดง้่าย ๆ 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี SMILE HOTEL MATSUMOTO หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 4 ปราสาทมตัสึโมโตะ – ทาคายาม่า – เมืองโบราณคามิเซน็โนมาชิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ            (B/L/D) 

 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

    นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทมตัสึโมโตะ(Matsumoto Castle) เป็นปราสาทไมท้ีค่งความดัง้เดมิและเก่าแก่ทีสุ่ด

ในญี่ปุ่ นและไดถู้กขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัลิํ้าค่าประจําชาต ิ การตดักนัของสดีําและสขีาวของผนงัปนูดา้นนอก

ปราสาท ทําใหป้ราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตดักบัฉากหลงัของเทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่ น ปราสาทแห่งนี้ถูกสรา้ง

ขึน้จากองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหลายอย่าง ปราสาทมตัสโึมโตย้งัมศีาลาชม



ดวงจนัทรท์ีง่ดงาม แสดงใหเ้ หน็ถงึวถิชีวีติของขนุนางในสมยัก่อน  และเป็นปราสาททีม่คีวามสวยงามตดิ 1 ใน 

10 ของประเทศญี่ปุ่ น (นําท่านชมบรเิวณ ดา้นนอก ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** พิเศษ สดุยอดราเมง็ อาหารประจาํชาติของชาวญ่ีปุ่ น 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณคามิเซน็โนมาชิ (Takayama kami sannomachi) เป็นเมอืงการคา้ และรา้นคา้

ชายคาบา้นบนถนนเก่าแก่แห่งนี้ พืน้ทีท่ ัง้หมดไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นเขตตดิต่อทางวฒันธรรมทีส่ําคญั คลองไหลผา่น

ชายคาของบา้นพ่อคา้ดว้ยหน้าต่างทีเ่ป็นตารางและโรงเกบ็สาเกจํานวนมาก ทางเขา้ตกแต่ งดว้ยลูกบอลของใบ

สน มสีญัลกัษณ์เก่าแก่มากมายในรา้นจําหน่ายสาเกและTakayama อกีทัง้ยงัมรีา้นคา้ทีคุ่ณสามารถชมิไวน์และ

สาเก รวมถงึรา้นจําหน่ายสตูเนื้อววัทีคุ่ณสามารถรบัประทานขณะเดนิไปดว้ย  เพลดิเพลนิกบัเมอืงขนาดใหญ่ 

เดนิทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตัง้อยู่ในหุบเขาของจงัหวดักฟุิ ประเทศญี่ปุ่ น ไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมโดยองคก์ารยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บา้นแห่งนี้มวีวิทวิทศัน์ที่
สวยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ ทีห่ลงัคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบัมอืคนทีก่ํา ลงั
พนมมอือยู่ หลงัคาสรา้งจากคานไมท้ีแ่ขง็ แรง จงึทนทานต่อหมิะในฤดูหนาวไดอ้ย่างด ีแถมมหีอ้งใตห้ลงัคาที่
กวา้งขวางสําหรบัเอาไวเ้ลีย้งหนอนไหมอกีดว้ย คนในหมู่บา้นนี้ส่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกร ทํานา เลีย้งไหม 
เสรมิดว้ยการท่องเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลกั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี APA HOTEL TOYAMA หรือเทียบเท่า  
  
 
 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 5 วดัซุยริว – พระใหญ่ทากะโอกะ – ถนนเลียบหาดชิริฮามะนากิสะ – มิตซุยเอาเลต็ – อีออนมอล ์(B/L/-) 

 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

    นําท่านเดนิทางสู่ วดัซุยริว(Zuiryu temple) มรดกของชาตเิพยีงหนึ่งเดยีวในจงัหวดัโทยามะ งานจดัแสดงแสง

ไฟทีว่ดัซุยรวิในฤดูใบไมร้่วง แมจ้ะบอกวา่เป็นการจดัตกแต่งแสงไฟ แต่ไม่เพยีงการนําไฟมาประดบัประดาให้

แสงงดงามเท่านัน้ ยงัมกีารผสมผสานดนตร ีและเปิดแสงไฟหลากสทีัง้สแีดง สน้ํีาเงนิ สมี่วง สเีขยีว เป็นตน้ แสง

ไฟกบัดนตรทีีจ่ดัขึน้ใหเ้ป็นโลกดัง่ในจนิตนาการแสนสวยงาม เป็นความงดงามราวกบัจะลมืหายใจ นอกจากนัน้ที่

งาน “เอต็จู อาจโินะช ิ” กเ็ปิดการแสดงพรอ้มกนัมรีา้นคา้มาเปิดรวมกนัมากมาย ผูค้นต่างมาเทีย่วอย่างคบัคัง่

ราวกบังานเทศกาลกนัเลยทเีดยีว 



นําท่านเดนิทางสู่  พระใหญ่ทากะโอกะ (TAKAOKA BUDDHA) พระพุทธรูปสํารดิทาคาโอกะซึ่งเป็น

พระพุทธรูปสําคญัของประเทศญี่ปุ่ นนัน้ หล่อดว้ยเทคนิคหล่อสํารดิตามแบบฉบบัของทาคาโอกะ พระพุทธรูป

องคน์ี้ไดเ้ริม่หล่อในปี ค.ศ. 1907 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 26 ปี กล่าวกนัวา่ เมื่อประมาณ 800 ปีก่อน มนิาโมโตะโย

ชคิะซ ึ(Minomoto Yoshikatsu) ไดส้รา้งองคพ์ระพุทธรูปทีท่ําจากไม ้แต่ทวา่ถูกไฟไหมเ้สยีหาย และถูกทําลาย 

จงึไดส้รา้งพระพุทธรูปองคใ์หม่ทนแทนตามคําขอรอ้งของประชาชน จนสําเรจ็เป็นพระพุทธรูปองคปั์จจุบนั จงึ

เรยีกไดว้า่ พระพุทธรูปองคน์ี้มพีระพกัตรท์ีง่ดงาม ประณตีดว้ยเอกลกัษณ์การหล่อสํารดิของทาคาโอกะ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําท่านเขา้สู่ ถนนเลียบหาดชิริฮามะนากิสะ (Chirihama Nagisa Beach Driveway) นบัเป็นถนนที่

สายชลิตอ้งชืน่ชอบแถมมวีวิดงีามทีแ่ทท้รู ไม่วา่จะสายปัน่ สายวิง่ สายเดนิ แมก้ระทัง่สายสบายๆดว้ยรถยนตก์็

ไม่หมดถา้สดชืน่ เรยีกไดว้า่เลอืกทีเ่หมาะๆตามสไตล์  เนื่องจากการทีน้ํ่าทะเลทีเ่ขา้มาผสมกบัเนินทรายนัน้ จงึ

ทําใหเ้นินทรายกลายสภาพเป็นถนนเลยีบหาดทีม่คีวามแขง็แรงมัน่คงพอทีจ่ะใหร้ถวิง่ไปตามหาดไดอ้ย่าง

ปลอดภยั หรอืถา้อยากออกกําลงักายพร้อมหรอืปัน่กนิลมชมววิดว้ยจกัรยานกท็ําไดส้บายๆตลอดระยะทางถนน

เลยีบหาดความยาวแปดกโิลเมตร คุณจะเพลนิไปกบัววิทวิทศัน์งามๆของรมิหาด อารมณ์หาดทรายสายลม 

 นําท่านเดนิทางสู่ มิตซุย เอ้าทเ์ลต็ (MITSUI OUTLET OYABE) ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยั แหล่งรวมพลของ

สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถงึ 128 แบรนด ์อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph 

Lauren, Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรบัทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเดก็ จนถงึอุปกรณ์กฬีา 

และสนิคา้ทัว่ไป ถดัไปจากหา้งสรรพสนิคา้ยงัมโีรงภาพยนตร ์Humax Cinema เปิดใหบ้รกิาร 

 นําท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ อิออน มอลล ์(Aeon Mall Kanazawa) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่นัสมยัสไตลญ์ี่ปุ่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่  150 

รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยงัมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ 

MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอรม์ารเ์กต ขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึ่ง

บางรา้นไม่ตอ้งเสยีภาษสีนิคา้สําหรบันกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารกม็ใีห ้ เลอืกมากมายจําหน่าย

อาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหาร 

คํา่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี APA HOTEL KOMATSU หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วนัท่ี 6 สนามบินโคมตัส ุ- เมืองกรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                             (B/-/-) 

 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ สนามบินโคมตัส ุ  ประเทศญ่ีปุ่ น 

09.55  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู  กรงุเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบนิ THAI 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG XXXX 

** บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

15.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋

เครื่องบิน

อตัรา  

ท่านละ 

วนัหยดุเทศกาล ปีใหม่ 2562  

28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62  48,900 48,900 48,900 9,500 - 
 
 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของ

บริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถ

ให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็

ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 

 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายเรียกเกบ็เงินประกนัใดๆทัง้ส้ินก่อนออกเดินทางท่ีสนามบิน ** 



 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่จาํเป็นต้องย่ืน

ขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงิน

ไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 
** ประกาศสาํคญัจากสายการบิน กรณีลูกค้าผูเ้ดินทางไม่ผา่นด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง ทาํให้ลูกค้า

ต้องถกูส่งตวักลบัประเทศไทย ในส่วนน้ีอาจจาํเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร (ตัว๋) เท่ียวบิน

ขากลบั รวมถึงค่าบริการอ่ืนๆ รวมไปถึงค่าปรบัท่ีทางประเทศปลายทาง เรียกเกบ็เพ่ิม ไมว่่ากรณีใดกต็าม ลูกค้าผู้

เดินทางจาํเป็นต้องเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในส่วนน้ีเองทัง้หมด ** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตี้ องการอพัเกรด  Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง 

กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใชต่ัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง

อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึน้เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่

จํากดัจํานวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง ) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ท างบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม)์  

 

 



อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาท่องเทีย่ว กรณทีีส่ถานทูตแจง้ใหย้ื่นขอวซ่ีาแบบกระทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

ญ่ีปุ่ น อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพื่อการท่องเทีย่ว ไม่

จําเป็นตอ้งยื่นขอวซ่ีา โดยสามารถพํานกัไดไ้ม่เกนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

**โปรแกรมน้ี เป็นสายการบินเหมาลาํไม่สามารถสะสมไมล ์ROP ได้*** 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาชาํระเงนิใน 2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่ี ควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

 กรณลีูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 



 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่าํระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่าํระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการนําเทีย่วใหแ้ก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง ) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํ่ากวา่กําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตาราง บนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึ

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิ เพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิกรณทีี่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 



 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก บตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป ) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป  

หรอื กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาให้ เหมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้  โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณทีีจ่ําเป็นจะตอ้งมคี่ าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร  

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์ ) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีาํรุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่



บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงข้ อเสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


