
 
 
 
 
 

OSAKA KANAZAWA TOTTORI 6D4N  
ซุปตาร ์อมยิ:ม ไอศกรมี มหาชน 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม 2562 

 
โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ ์(XJ) 

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ 



เยือนเมืองเกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ และศาลเจ้าจิ้งจอก 

เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ 

เยือนเมืองแห่งสายน้ำ กุโจ ฮาจิมัน  

เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช ตืน่ตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล 

หนึ่งในสวนที่สุดในญี่ปุ่น เคนโระคุเอน เมืองคานาซาว่า 

เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว 

ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี ้

ไฮไลท!์!! ล่องเรือ ชมไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาเอะนะเคียว 

FREE WIFI ON BUS 

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ท่านละ 7,900 บาท 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์ 

30 กันยายน-05 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

01-06 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

02-07 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

03-08 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

04-09 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

05-10 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

06-11 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

07-12 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

08-13 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

09-14 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

10-15 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

11-16 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

12-17 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

13-18 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

14-19 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

15-20 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

16-21 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

17-22 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

18-23 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

19-24 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

20-25 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 



 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกดท์่านละ 1,500 บาท/ทริป** 

 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

22.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน 

AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที่สอง   สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองกุโจ ฮาจิมัน – ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - เมืองคานาซาว่า 

00.55 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ612 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ำหนัก

กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อย

แล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย

เวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า

ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 

เดินทางสู่ เมืองกุโจ ฮาจิมัน (Gujo Hachiman) เป็นที่รู ้จักกันดีในฐานะเมืองแห่งน้ำ ชาวบ้านและ

วัฒนธรรมของที่นี่มีส่วนใกล้ชิดกับน้ำมาก เป็นแหล่งน้ำพุธรรมชาติ แม่น้ำที่สวยงาม จึงทำให้ที่นี่มีชื่อเสียง

ทางด้านออนเซ็นด้วย เมื่อเดินเล่นไปในเมืองนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ามีทางน้ำไหลผ่านทั่วทั้งเมือง รวมกันอยู่

บริเวณนี้ อิสระให้ทานชม เมืองกุโจ (Gujo Town) ตามอัธยาศัย ให้ท่านเพลิดเพลินกับการชม พิพิธภัณฑ์

เล็กๆ แกลเลอรี่ วัด ศาลเจ้า อีกทั้งยังมีเทศกาลเต้นรำฤดูร้อนอันโด่งดัง เรียกได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวนี่มีครบทั้ง

สายชิล สายธรรมชาติ สายวัฒนธรรม (สถานที่ท่องเที่ยงบางแห่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคาไม่รวมกับ

ค่าทัวร์) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถูก

ขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม 



ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างขึ ้นด้วยไม้แบบโบราณ 

บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวย

สะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ นำท่านเดินเล่น ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ 

Takayama Jinya อดีตทำหน้าที่เป็นสำนักงานรัฐบาลท้องถิ่นประจำภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครอง

ของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมห้อง

เสี่อทาทามิที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงข้าวของและเอกสารทางการของขุน

นางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์แผนเมือง เป็นต้น (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิ่มประมาณ 

430 เยน/ท่าน) 

นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ Shirakawago เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้าน

ชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่

มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า 

“กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟาง

ข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 

10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะ

เป็นมรดกโลก เดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า (Kanazawa) เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอันรุ่งเรืองและอารย

ธรรมอันล้ำค่าตั้งแต่สมัยเอโดะช่วงที่ขุนนางศักดินาชั้นสูงทั้งหลายต่างให้การสนับสนุนในเรื่องของการ

ทำงานฝีมือและวัฒนธรรม 

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 



พักที่ Kanazawa Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันที่สาม ตลาดโอมิโช - สวนเค็นโรคุเอ็น – เมืองเอะนะเคียว - ล่องเรือชมหุบเขาเอะนะเคียว - เมืองนาโกย่า - ช้

อปปิ้งซาคาเอะ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

อัธยาศัย นำท่านสู่ ตลาดโอมิโช (Omicho Market) เป็นตลาดสดที่ใหญ่และเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยเอโดะ 

เปิดมากว่า 280 ปี ด้านในตลาดโอมิโช จะมีร้านขายอาหารทะเลสดๆ ร้านขายผักผลไม้ตามฤดูกาลของ

ญี่ปุ่น ร้านขายเนื้อสัตว์ต่างๆ ร้านขายปลา ภายในตลาดมีหลังคาโดม สว่าง กันหนาว กันฝน เดินจับจ่ายใช้

สอยได้อย่างสบาย เป็นตลาดที่สะอาด ไม่มีกลิ่นคาว ในตลาดโอมิโชมีร้านค้ากว่า 180 ร้านค้า ห้ามพลาด 

กุ้งกัสซึเอบิ  เป็นกุ้งที่มีไข่เป็นสีฟ้าและมีเปลือกที่กรอบเป็นกุ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองคานาซาว่า ปูสายพันธ์ซูไว

คานิ เป็นปูอีกสายพันธ์ที่อร่อยมากๆ ใครที่มาท่องเที่ยว เมืองคานาซาว่าต้องมาชิมปูสายพันธ์นี้ ในตลาดนี ้

มีร้านขายน้ำผลไม้ ที่เจาะเนื้อผลไม้ออกแล้วนำน้ำของผลไม้ไปใส่ ทำให้สามารถดูดน้ำผลไม้ได้และมีเนื้อ

ผลไม้ผสมอยู่ด้วย 

 นำท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ได้ชื ่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนที่น่าตื ่นตา

 ตื่นใจที่สุดของประเทศญี่ปุ่น พื้นที่ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้น ประกอบไปด้วยวิวทิวทัศน์ของบ่อนํ้า หุบเขา

อันสวยงามและบ้านหลังน้อยใหญ่ที่ใช้ในการผลิตชานั่นเอง ความหมายของคำว่า เค็นโรคุ คือ สวนที่มี

องค์ประกอบที่ดี 6 อย่างด้วยกัน ก็คือพื้นที่ที่กว้างขวาง, บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมา

อันยาวนาน, แหล่งนํ้า, และทัศนียภาพล้อมรอบที่สวยงามตระการตา นักท่องเที่ยวสามารถดื่มดํ่าและผ่อน

คลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปลี่ยนมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได้ 



จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง บริเวณหน้าสวนสาธารณะตามอัธยาศัย จากนั้น อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ณ 

เมืองคานาซาว่าตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอะนะเคียว เมืองแห่งธรรมชาติอันงดงามที่แวดล้อม และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้

น้อยใหญ่หลากชนิด เป็นสถานที่แห่งธรรมชาติที่งดงามไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสัน หลากชนิดท่ามกลาง

หุบเขาล้อมรอบ นำท่าน ล่องเรือชมทัศนียภาพ สองข้างทางบนแม่น้ำสายยาวลอดสะพาน เอะนะเคียวโอ

ฮาชิ ซึ่งเป็นสะพานสีแดงสดโดดเด่นกลางลำน้ำขนาบข้างด้วยหมู่แมกไม้น้อยใหญ่ ชมทะเลสาบริมเขื่อน 

สถานที่งดงามฝีมือมนุษย์สร้างขึ้นและชมหุบเขาเอะนะ วิวทิวทัศน์สองฝั่งที่เต็มไปด้วยหน้าผาสูงชันและหิน

ที่ดูแปลกตา เป็นความงามตามธรรมชาติโดยรอบ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที (การล่องเรืออาจถูก

ยกเลิกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) นำท่านสู่ นาโกย่า Nagoya เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) 

มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของ

ญี่ปุ่น นำท่านสู่ ย่านซาคาเอะ (Sakae Shopping) เป็นย่านธุรกิจการค้า มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ 

หรือ เมืองใต้ดิน (central park) ที่เต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, 

ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น ที่นี่กินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

 

พักที่ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 



วันที่สี่  นาโกย่า - เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งเอ็กซ์

โปซิตี ้

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 

794 จนถึง 1868 รวมๆราว 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย นำท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคาม

มุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ผู้ที่มีความสำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์

สุดท้ายของเกียวโต โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประตูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่

ด้านหน้าของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท์!!! จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่น

ก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชง

ชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธ ีรายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชง

ชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกาก้า โยชิมิสุและ

ท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัด

ทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อน

กับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโตจากนั้นสู่ ศาลเจ้าเทพ

เจ้าจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโต มี

ชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาสีแดงที่เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดิน

ได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ ์โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ ์



การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูปปั้น

จิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน นำท่านช้อปปิ้ง ณ เอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้า ศูนย์

รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้าง

ขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมด

ราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the 

enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้อป

ปิ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย 

เอ็กซ์โปซิตี้ ได้แบ่งออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ด้วยกัน ดังนี้ 

1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ำ จัดแสดงสัตว์ต ่าง ๆ ในรูปแบบการนำเสนองานศิลปะ และยังให้

นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด 

2. Osaka English Village ช ุมชนสำหร ับคนร ักภาษาอ ังกฤษ เป ิดโอกาสให ้ผ ู ้ เข ้าชมได ้เร ียนร ู ้

ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่น ที่จะทำให้คุณหลงใหลและผจญภัยไป

กับการ์ตูนตัวโปรด 

4. Orbi สถานที่แห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ 

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ่งเป็นภาพยนตร์การ์ตูน 

ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

พักที่ Universal Hotel Reborn หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันที่ห้า เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย – พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ปราสาทโอ

ซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาช ิ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

เดินทางสู่ เมืองทตโทริ (Totori) นำท่านสู่ เนินทรายทตโทริ หนึ่งในสามเนินทรายในประเทศญี่ปุ่น และ

เป็นเนินทรายที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย เนินทรายของที่นี่สีจะออกเหลืองคล้ำ เพราะมีการผสมของเนื้อทรายกับ

เถ้าภูเขาไฟ แต่จุดเด่นของเนินทรายที่นี่คือทิวทัศน์ของทรายสูงใหญ่ที่ตัดกับสีของท้องฟ้าและสีของท้อง

ทะเล อิสระให้ท่านทำกิจกรรมต่างๆ บนเนินทราย เช่น เครื่องร่อนพาราไกลเดอร์ หรือจะนั่งรถม้าเกวียน

ลาก หรือ ขี่อูฐ (ราคาไม่รวมในค่าทัวร์) จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย ภายในมีศิลปะและ

ประติมากรรมที่ทำจากทราย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับผลงานศิลปะตามอัธยาศัยเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์โคนัน

ยอดนักสืบ (The Gosho Aoyama Museum) หรือ โคนัน ทาวน ์ภายในพิพิธภัณฑ์ม ี2 ชั้น จัดแสดงผล

งานของอาจารย์อาโอยาม่า ตั้งแต่สมัยประถม ไปจนถึงผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งหลาย ทั้งต้นฉบับการตูน แผ่

นอนิเมะ หุ่นจำลองตัวละครเรื่องโคนันยอดนักสืบ และห้องทำงานจำลอง ส่วนชั้นที่ 2 มีมุมให้ทดลองแก้ไข



คดีปริศนาที่น่าสนใจ รวมไปถึงตู้เกมสเก็ตบอร์ดที่ให้เราสวมบทบาทโคนันคุง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อ

แฟนคลับคุโด้ ชินอิจิยอดนักสืบ หรือ ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ของอาจารย์โกไซ อาโอยาม่า ผู้เขียนซีรี ่ย์

การ์ตูนมังงะชื่อดังชุดนี้โดยเฉพาะ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (7) 

เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า 

หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และ

สวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวันตก นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi)  บริเวณ

แหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชรส์ ร้านเครื่องสำอาง 

ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื ้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั ้งญี ่ปุ ่นและ

ต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้ 

ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พัก  Universal Hotel Reborn หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันที่ห้า  สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

09.50 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที ่XJ613 

13.50 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

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

 

สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  หักค่าตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร์ 

 

 



* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย

การบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 

สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  
ü ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
ü โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

ü ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    
ü ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
ü ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

ü ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ
ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้อง

ขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก,์ คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 



 

เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 

« มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

« ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้
ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ ์

• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า

ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 

หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 

2. ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่ามัดจำทั้งหมด 

3. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก

โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น 



EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่ง

ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณี

ตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 

Ø เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ

ห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

Ø กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

Ø สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสาร

ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

Ø สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร 

(18 นิ้ว)  

Ø กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนัก

เกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

Ø ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 
หมายเหตุ.. (สำคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร 
เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย 



หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัท

จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 
อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็น

ปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้ 
Ø กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้า

เมืองห้ามเดินทาง 

Ø กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

Ø กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่
พำนักอยู่ในประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่

ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยัน

การมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน 



4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ

ไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่ง

อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 



14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 2 

ขวด 

15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


