
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OSAKA KANAZAWA TOTTORI 6D4N  
ซุปตาร ์อมยิ�ม ไอศกรมี มหาชน 

กําหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม 2562 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 
เที5ยวครบทกุไฮไลท ์ไมม่วีนัอสิระ 

เยอืนเมอืงเกยีวโต ชมปราสาททอง วดัคนิคะคจุ ิและศาลเจา้จิ�งจอก 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เที5ยวทาคายามา่ และหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 
เยอืนเมอืงแหง่สายนํ�า กโุจ ฮาจมินั  

เยอืนครวัคานาซาวา่ ตลาดโอมโิช ตื5นตาตื5นใจอาหารทะเลและผลไมต้ามฤดกูาล 
หนึ5งในสวนที5สดุในญี5ปุ่ น เคนโระคเุอน เมอืงคานาซาวา่ 

เที5ยวเมอืงทตโทร ิเยอืนทะเลทรายญี5ปุ่ น ยอ้นรอยบา้นเกดิโคนนั ยอดนกัสบืจ ิCว 
ชมปราสาทโอซากา้ และชอ้ปปิ�งจใุจ ยา่นชนิไซบาช ิและเอ็กซโ์ปซติ ี� 

ไฮไลท!์!! ลอ่งเรอื ชมไมเ้ปลี5ยนส ีณ หบุเขาเอะนะเคยีว 
FREE WIFI ON BUS 

มนีํ �าดื5มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื5องจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายตุํ5ากวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 
 ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

22.00 น. พรอ้มกันที สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี5ยว กรุป๊ไซส ์

30 กนัยายน-05 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
01-06 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
02-07 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
03-08 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
04-09 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
05-10 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
06-11 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
07-12 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
08-13 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
09-14 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
10-15 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
11-16 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
12-17 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
13-18 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
14-19 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
15-20 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
16-21 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
17-22 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
18-23 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
19-24 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
20-25 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที5สอง   สนามบนิคนัไซ ประเทศญี5ปุ่ น - เมอืงกโุจ ฮาจมินั – ทาคายามา่ - ชริาคาวาโกะ - เมอืงคานาซาวา่ 

00.55 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคันไซ ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบนิที XJ612 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3  (นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน 
หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครื5องดื5มบนเครื5อง 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญี5ปุ่ น นําท่านผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร เรยีบรอ้ย
แลว้ (เวลาที5ญี5ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ั5วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญั
มาก!! ประเทศญี5ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและ
จบั 

เดนิทางสู ่เมอืงกุโจ ฮาจมินั (Gujo Hachiman) เป็นทีรูจั้กกันดใีนฐานะเมอืงแหง่นํ�า ชาวบา้นและวัฒนธรรมของทีนีมสี่วน
ใกลช้ดิกบันํ�ามาก เป็นแหลง่นํ�าพธุรรมชาต ิแมนํ่�าทีสวยงาม จงึทําใหท้ีนีมชี ือเสยีงทางดา้นออนเซน็ดว้ย เมือเดนิเลน่ไปในเมอืงนี�
จะสังเกตเห็นไดว้า่มทีางนํ�าไหลผา่นทัวทั �งเมอืง รวมกันอยูบ่รเิวณนี� อสิระใหท้านชม เมอืงกโุจ (Gujo Town) ตามอัธยาศัย ให ้
ทา่นเพลดิเพลนิกับการชม พพิธิภัณฑเ์ล็กๆ แกลเลอรี วัด ศาลเจา้ อกีทั�งยังมเีทศกาลเตน้รําฤดรูอ้นอันโดง่ดัง เรยีกไดว้่าแหลง่
ทอ่งเทียวนีมคีรบทั �งสายชลิ สายธรรมชาต ิสายวัฒนธรรม (สถานที5ทอ่งเที5ยงบางแหง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ5มเตมิ ราคาไมร่วม
กบัคา่ทวัร)์ 

เที5ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหบุเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถกูขนานนามไวว้า่เป็น ลติ
เติ�ลเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ียังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึงอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่ น
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึ�นดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเกา่แก่ อายเุป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที
คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมยั และมสีภาพธรรมชาตอัินอดุมสมบรูณ ์นําทา่นเดนิเลน่ ผา่นชม อาคารทาคา
ยามา่จนิยะ Takayama Jinya อดตีทําหนา้ทีเป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถินประจําภมูภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกนุ
โทคุงาวะในปี 1692 จนกระทังปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอทาทามทิีไดรั้บการ
บํารุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใชเ้ป็นทีจัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขุนนางศักดนิา แผนทีภูมภิาคฮดิะ และ
ประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิ5มประมาณ 430 เยน/ทา่น) 

นําท่านสู ่ชริาคาวาโกะ Shirakawago เมอืงทีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่ น เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีมรีปูร่าง
แปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทีมชี ือเสียงแห่งหนึง HILIGHT!!! 
หมูบ่า้นแบบกัชโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีมอีายมุากกว่า 250 ปี คําวา่ “กชัโช” มคีวามหมายวา่ “พนมมอื” ซึงเป็นการบง่
บอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทีมหีลังคามงุดว้ยฟางขา้วทีทํามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีประนมเขา้หากัน ตัวบา้นมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั �งหลังถกูสรา้งขึ�นโดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มาในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขึ�นทะเบยีนใหช้ิ
ราคาวาโกะเป็นมรดกโลก เดนิทางสู ่เมอืงคานาซาวา่ (Kanazawa) เป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิอนัรุง่เรอืงและอารยธรรมอนั
ลํ�าคา่ตั �งแตส่มัยเอโดะชว่งทีขนุนางศักดนิาชั �นสงูทั �งหลายตา่งใหก้ารสนับสนุนในเรืองของการทํางานฝีมอืและวัฒนธรรม 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

คํ5า อสิระรบัประทานอาหารคํ5าตามอธัยาศยั 

พกัที5 Kanazawa Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

ว ั น ที5
ส า ม

 ตลาดโอมโิช - สวนเค็นโรคุเอ็น – เมอืงเอะนะเคยีว - ลอ่งเรอืชมหุบเขาเอะนะเคยีว - เมอืงนาโกยา่ - ชอ้ปปิ� ง
ซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

อัธยาศัย 
นํ าท่ าน
สู ่ตลาด
โอมิโช 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(Omicho Market) เป็นตลาดสดทีใหญ่และเกา่แกม่าตั �งแต่สมัยเอโดะ เปิดมากวา่ 280 ปี ดา้นในตลาดโอมโิช จะมรีา้นขาย
อาหารทะเลสดๆ รา้นขายผักผลไมต้ามฤดกูาลของญีปุ่ น รา้นขายเนื�อสัตวต์า่งๆ รา้นขายปลา ภายในตลาดมหีลังคาโดม สวา่ง กัน
หนาว กันฝน เดนิจับจ่ายใชส้อยไดอ้ยา่งสบาย เป็นตลาดทีสะอาด ไมม่กีลินคาว ในตลาดโอมโิชมรีา้นคา้กว่า 180 รา้นคา้ หา้ม
พลาด กุง้กสัซเึอบ ิ เป็นกุง้ทีมไีขเ่ป็นสฟ้ีาและมเีปลอืกทีกรอบเป็นกุง้ทีขึ�นชือของเมอืงคานาซาวา่ ปสูายพนัธซู์ไวคาน ิเป็นปู
อกีสายพันธท์ีอรอ่ยมากๆ ใครทีมาทอ่งเทียว เมอืงคานาซาวา่ตอ้งมาชมิปสูายพันธน์ี� ในตลาดนี� มรีา้นขายนํ �าผลไม ้ทีเจาะเนื�อ
ผลไมอ้อกแลว้นํานํ�าของผลไมไ้ปใส ่ทําใหส้ามารถดดูนํ�าผลไมไ้ดแ้ละมเีนื�อผลไมผ้สมอยูด่ว้ย 

 นําทา่นชมสวน สวนเค็นโรคเุอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช้ือวา่เป็น 1 ใน 3 ของสวนทีน่าตืนตา ตืนใจทีสุด
ของประเทศญีปุ่ น พื�นทีภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั�น ประกอบไปดว้ยววิทวิทัศน์ของบ่อนํ�า หุบเขาอันสวยงามและบา้นหลังนอ้ย
ใหญ่ทีใชใ้นการผลิตชานันเอง ความหมายของคําว่า เค็นโรคุ คือ สวนทีมีองค์ประกอบทีดี 6 อย่างดว้ยกัน ก็คือพื�นทีที
กวา้งขวาง, บรรยากาศทีเงยีบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหลง่นํ�า, และทัศนียภาพลอ้มรอบทีสวยงามตระการ
ตา นักทอ่งเทียวสามารถดืมดําและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคเุอ็นทีผลัดเปลียนมคีวามสวยงามแตกตา่งกันไป
ตามแต่ละฤดกูาลได ้จากนั�น อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�ง บรเิวณหนา้สวนสาธารณะตามอัธยาศัย จากนั�น อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปปิ�ง ณ 
เมอืงคานาซาวา่ตามอัธยาศัย 

เที5ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอะนะเคยีว เมอืงแหง่ธรรมชาตอินังดงามทีแวดลอ้ม และอดุมสมบรูณ์ไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญห่ลากชนิด 
เป็นสถานทีแห่งธรรมชาตทิีงดงามไปดว้ยสสีันของใบไมห้ลากสสีัน หลากชนิดทา่มกลางหุบเขาลอ้มรอบ นําท่าน ลอ่งเรอืชม
ทศันยีภาพ สองขา้งทางบนแมนํ่�าสายยาวลอดสะพาน เอะนะเคยีวโอฮาช ิซ ึงเป็นสะพานสแีดงสดโดดเดน่กลางลํานํ�าขนาบ
ขา้งดว้ยหมูแ่มกไมน้อ้ยใหญ ่ชมทะเลสาบรมิเขือน สถานทีงดงามฝีมอืมนุษยส์รา้งขึ�นและชมหบุเขาเอะนะ ววิทวิทัศนส์องฝังที
เต็มไปดว้ยหนา้ผาสูงชันและหนิทีดูแปลกตา เป็นความงามตามธรรมชาตโิดยรอบ ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 30 นาที (การ
ลอ่งเรอือาจถูกยกเลกิได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ) นําทา่นสู ่นาโกยา่ Nagoya เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) 
มปีระชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมทีสําคัญแหง่หนึงของญีปุ่ น นําท่านสู ่ยา่นซา
คาเอะ (Sakae Shopping) เป็นยา่นธรุกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มตัสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (central park) ทีเต็มไป
ดว้ยรา้นตา่งๆ เชน่ รา้นเสื�อผา้แฟชัน, รา้นของใชก้ระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีนีกนิบรเิวณตั�งแตส่ถานีซาคาเอะ
ไปจนถงึสถานีฮซิายะโอโดร ิ

คํ5า อสิระรบัประทานอาหารคํ5าตามอธัยาศยั 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

พกัที5 Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที5ส ี5  นาโกยา่ - เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญี5ปุ่ น - วดัคนิคะคจุ ิ- ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- ชอ้ปปิ� งเอ็กซ์
โปซติี� 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นํ า
ท่ าน

เดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึงเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่ นมายาวนานทีสุด คอืตั �งแต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รวมๆ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ราว 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทีเต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่ นดว้ย นําทา่นสู ่ศาลเจา้เฮ
อนั ศาลเจา้แห่งนี�นั �นถกูสรา้งขึ�นเพือใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมแุละจักรพรรดิWโคเมอ ิผูท้ีมคีวามสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมาก 
เนืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ุดทา้ยของเกยีวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอนั โดยเฉพาะเสาและประตโูท
รอิยิักษ์สแีดงทีตั �งอยูด่า้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล ไฮไลท!์!! จากนั�นสัมผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญีปุ่ น 
นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญี5ปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่ นนั�น มขีั �นตอนมากมาย เริมตั �งแต่การชงชา การรับชา 
และการดืมชา ทกุขั �นตอนนั�นลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยัง
เปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย 

เที5ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึ�นเพือใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากา้ โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตั �งใจยก
บา้นพักแหง่นี�ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีทา่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันวา่ วัดทอง เนืองจากทีวัดนี�จะมอีาคารหลักเป็น
สทีองเกอืบทั �งหลังตั�งโดดเด่นอยู่กลางนํ�า ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื�นนํ� าเบื�องหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีสวยงามเป็นอกี
สัญลักษณห์นึงของเมอืงเกยีวโตจากนั�นสู ่ศาลเจา้เทพเจา้จ ิ�งจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทีคนไทยชอบเรยีก
กันวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชี ือเสยีงโดง่ดังจากประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงทีเรยีงตัวกนัจํานวนหลายหมืน
ตน้จนเป็นทางเดนิไดทั้วทั �งภูเขาอนิาร ิทีผูค้นเชือกันว่าเป็นภเูขาศักดิWสทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบูรณ์ 
การเก็บเกียวขา้ว รวมไปถงึพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมจีิ�งจอกเป็นสัตวค์ู่กายจงึสามารถพบเห็นรูปปั�นจิ�งจอกมากมายดว้ย
เชน่กัน นําทา่นชอ้ปปิ�ง ณ เอ็กซโ์ปซติี� (Expo City) ทีเทียวแหง่ใหมใ่นโอซากา้ ศนูยร์วมความบันเทงิทีย ิงใหญท่ีสดุแหง่หนึง
ของประเทศญีปุ่ น เอ็กซโ์ปซติี�เป็นส่วนหนึงของสวนสาธารณะทีสรา้งขึ�นเพือระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ทีจัดขึ�นเมือปี 1970 
ตั �งอยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื�อทีทั �งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื�นทีแหง่นี�มแีหลง่ความบันเทงิมากมาย 
ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ 
ทั �งชอ้ปปิ�ง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี� ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกัน ดังนี� 

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ํ �า จัดแสดงสัตวต์า่ง ๆ ในรปูแบบการนําเสนองานศลิปะ และยังใหนั้กทอ่งเทียว
ไดส้ัมผัสกับสัตวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชมุชนสําหรับคนรักภาษาองักฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรูภ้าษาองักฤษ
ในรปูแบบทีไมซ่ํ�าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทัวทั �งอเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่ น ทีจะทําใหค้ณุหลงใหลและผจญภัยไปกบั
การต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซป็ต ์Shaun the Sheep ซึงเป็นภาพยนตรก์ารต์นู 

คํ5า         อสิระรบัประทานอาหารคํ5าตามอธัยาศยั 
พกัที5 Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที5หา้ เมอืงทตโทร ิ– เนนิทรายทตโทร ิ– พพิธิภณัฑศ์ลิปะทราย – พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื – ปราสาทโอ
ซากา้ (ดา้นนอก) - ชอ้ปปิ� งชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เดนิทางสู ่เมอืงทตโทร ิ(Totori) นําทา่นสู ่เนนิทรายทตโทร ิหนึงในสามเนินทรายในประเทศญีปุ่ น และเป็นเนนิทรายทีใหญ่
ทีสดุอกีดว้ย เนนิทรายของทีนีสจีะออกเหลอืงคลํ�า เพราะมกีารผสมของเนื�อทรายกับเถา้ภเูขาไฟ แตจ่ดุเดน่ของเนนิทรายทีนีคอื
ทวิทัศน์ของทรายสงูใหญท่ีตัดกับสขีองทอ้งฟ้าและสขีองทอ้งทะเล อสิระใหท้า่นทํากจิกรรมตา่งๆ บนเนนิทราย เชน่ เครืองรอ่น
พาราไกลเดอร ์หรอืจะนังรถมา้เกวยีนลาก หรอื ขีอฐู (ราคาไมร่วมในคา่ทวัร)์ จากนั�นนําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑศ์ลิปะทราย 
ภายในมศีลิปะและประตมิากรรมทีทําจากทราย ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัผลงานศลิปะตามอธัยาศัยเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑโ์คนนั



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ยอดนกัสบื (The Gosho Aoyama Museum) หรอื โคนนั ทาวน ์ภายในพพิธิภัณฑม์ ี2 ชั �น จัดแสดงผลงานของอาจารย์
อาโอยามา่ ตั �งแตส่มัยประถม ไปจนถงึผลงานทีมชี ือเสยีงทั �งหลาย ทั �งตน้ฉบับการตนู แผ่นอนเิมะ หุน่จําลองตัวละครเรืองโคนัน
ยอดนักสบื และหอ้งทํางานจําลอง สว่นชั �นที 2 มมีมุใหท้ดลองแกไ้ขคดปีรศินาทีน่าสนใจ รวมไปถงึตูเ้กมสเก็ตบอรด์ทีใหเ้ราสวม
บทบาทโคนันคงุ พพิธิภัณฑแ์หง่นี�สรา้งขึ�นเพือแฟนคลับคุโด ้ชนิอจิยิอดนักสบื หรอื ยอดนักสบืจิoวโคนัน ของอาจารยโ์กไซ อา
โอยามา่ ผูเ้ขยีนซรีียก์ารต์นูมังงะชือดังชดุนี�โดยเฉพาะ 

เที5ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (7) 

เดินทาง
สู ่
ปราสาท
โอซากา้ 
( Osaka 
Castle) 
( ด้ า น
น อ ก ) 
เป็นหนึง
ในแลนด์
ม า ร์ ค
สํ า คั ญ

ของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกนัทั �งหมด 8 ชั �น ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คนํู�า และสวนนิ
ชโินมารซุ ึงอยูท่างป้อมตะวันตก นําทา่นอสิระชอ้ปปิ�งยา่น ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi)  บรเิวณแหลง่ชอ้ปปิ�งแหง่นี�มคีวามยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชรส ์รา้นเครืองสําอาง รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร 
รา้นขนม รา้นเสื�อผา้สตรทีแบรนด์ทั �งญีปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอย่างที
ตอ้งการรวมกันอยูบ่รเิวณนี� 

คํ5า         อสิระรบัประทานอาหารคํ5าตามอธัยาศยั 

ที5พกั  Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที5หา้  สนามบนิคนัไซ –  สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที5ยวบนิที5 XJ613 

13.50 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื5องดื5มบนเครื5อง** 

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

สาํหรบัลกูคา้ทา่นที5ไมเ่อาต ัCวเครื5องบนิ  หกัคา่ต ัCวออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั�งนี�เพื5อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลี5ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื5องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที5ยวญี5ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี5ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั5วโมง มอิาจเพิ5มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี5ยนเวลาทอ่งเที5ยว
ตามสถานที5ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัoวเครืองบนิไป-กลบัตามรายการทีระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมทีพักตามทีระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีตา่งๆ ตามรายการทีระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการทีระบ ุ  

� คา่เบี�ยประกนัอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรรมธรรม)์ 

� ภาษมีูลคา่เพิ5ม 7 % และภาษหีกั ณ ที5จา่ย 3 % 

 
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครืองดืม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่

พาหนะตา่งๆ ทีมไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวซีา่อกีครั�ง (เนืองจากทางญีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืนวี
ซา่เขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญีปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศใหย้ืนวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการยืนรอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมนํี�าหนักเกนิกวา่ทีสายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ทีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัoวเครืองบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน และหัวหนา้ทัวรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

 

เดนิทางขึ�นตํ5า 34 ทา่น หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจะชําระค่าบรกิารเพิม
เพือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิWในการงด
ออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงื5อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 
วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิWในการเกบ็คา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นทีเหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ําระมดัจําตามทีกาํหนด ขออนุญาตตดัทีนังใหล้กูคา้ท่านอืนทีรออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

• เมือท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไดร้ะบุไว ้
ทั �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื5อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื5อสาํรองที5น ั5ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื5อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการ
เดนิทางทอ่งเที5ยวทรปิใด, วนัที5ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื5อ-นามสกลุ 
และอื5นๆ เพื5อใชใ้นการจองต ัCวเคร ื5องบนิท ั�งส ิ�น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํา 2 
หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 

 
 

เงื5อนไขยกเลกิการจอง : 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึ�นไป คนืเงนิท ั�งหมด 

2. ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่มดัจาํท ั�งหมด 

3. กรุ๊ปที5เดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที5ตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ี5มกีารการนัตคี่ามดัจําที5พกั

โดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที5ยวบนิ พเิศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ� ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ั�งมดัจํา หรอืค่าทวัรท์ ั�งหมด 

เนื5องจากคา่ต ัCวเป็นการเหมาจา่ยในเที5ยวบนิน ั�นๆ 
 

ขอ้มลูเพิ5มเตมิ เรื5องต ัCวเครื5องบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือนวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ย
สว่นต่างทีสายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บ และการจดัที5น ั5งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซึงทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตัoวเครืองบนิไปแลว้ (กรณีตัoว REFUND ได)้ ผู ้
เดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น  
 

ขอ้มลูเพิ5มเตมิ เรื5องโรงแรมที5พกั 
� เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดียว (Single) และหอ้งคู ่

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

� กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ�นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิW 
ในการปรับเปลียน หรอืยา้ยเมอืงเพือใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิ5มเตมิเรื5องสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

� สําหรับนํ�าหนักของสัมภาระทีทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครืองบนิ คอื 20 กโิลกรมั (สําหรับผูโ้ดยสารชั �น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางนํ�าหนักเพิมเป็นสทิธขิองสายการบนิทีทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่าน
ตอ้งชําระในสว่นทีโดนเรยีกเกบ็เพิม) 

� สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครืองได ้ตอ้งมนํี�าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+ยาว+
สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ�ว)  

� กรณีทีตอ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้ากว่ามาตรฐานได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับ
ขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีสมัภาระนํ�าหนักเกนิ (ท่านตอ้งชําระ
ในสว่นทีโดนเรยีกเก็บเพิม) 

� ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สาํคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลี5ยนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพัก การจราจร 
เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ย



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ5งเป็นเหตุการณ์ที5นอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานึงถงึความ
ปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคญั 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนืองจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภัย อคัคภีัย 
ทั �งๆ ทีสายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่านเดนิทางท่องเทียว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิWในการไมค่นื
คา่ใชจ้า่ย เนืองจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้่ายไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิWในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี� 

� กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนืองจากมสี ิงผดิกฎหมาย หรอืสิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสือมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้ม
เดนิทาง 

� กรณีทีสถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนืองมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

� กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพํานักอยู่ใน
ประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี5ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี5ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี5ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื5อการทอ่งเที5ยว เยี5ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื5นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื5อ
ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี5ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตัoวเครืองบนิขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิงทียนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอาจเกดิขึ�นในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 

3. ชือ ทีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี5ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี5ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิงทีขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไมม่ปีระวตักิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย
คณุสมบตัทิีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื5อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี5จะเล ื5อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที5มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิWการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWในการเปลียนเทียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําส ิงของผดิกฎหมาย ซึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิส ิงของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทียวเอง  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6. เมือท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั�งหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี / ปลอดบุหรีได ้
โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผูเ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้ง
ใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทียวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึงอาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั�งทีตอ้งเร่งรบี เพือใหไ้ดท้อ่งเทียวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดืมทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริมในวนัที 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิมเวลา
ได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี�ขึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึ
ขอสงวนสทิธิWในการปรับเปลียนเวลาทอ่งเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


