
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

เทยีวครบทกุไฮไลท ์ไมม่วีนัอสิระ 
เยอืนเมอืงเกยีวโต ชมปราสาททอง วดัคนิคะคจุ ิและศาลเจา้จงิจอก 

เทยีวทาคายามา่ และหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 
เยอืนเมอืงแหง่สายนํา กโุจ ฮาจมินั  

เยอืนครวัคานาซาวา่ ตลาดโอมโิช ตนืตาตนืใจอาหารทะเลและผลไมต้ามฤดกูาล 
หนงึในสวนทสีดุในญปีุ่ น เคนโระคเุอน เมอืงคานาซาวา่ 

เทยีวเมอืงทตโทร ิเยอืนทะเลทรายญปีุ่ น ยอ้นรอยบา้นเกดิโคนนั ยอดนกัสบืจวิ 
ชมปราสาทโอซากา้ และชอ้ปปิงจใุจ ยา่นชนิไซบาช ิและเอ็กซโ์ปซติ ี

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

มนีําดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
 
 
 
 
 



** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายตุาํกวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 
 ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

22.00 น. พรอ้มกนัท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย
การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอนิ 

วนัทสีอง   สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น - เมอืงกโุจ ฮาจมินั – ทาคายามา่ - ชริาคาวาโกะ - เมอืงคานา
ซาวา่ 

00.55 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคันไซ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ612 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีง จัดทนัีงแบบ 3-3-3  
(นําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาํคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก 
เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

เดนิทางสู ่เมอืงกโุจ ฮาจมินั (Gujo Hachiman) เป็นทรูีจั้กกนัดใีนฐานะเมอืงแห่งนํา ชาวบา้นและ
วัฒนธรรมของทีนีมสี่วนใกลช้ดิกับนํามาก เป็นแหล่งนําพุธรรมชาต ิแม่นําทสีวยงาม จงึทําใหท้นีีมี

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว 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 



ชอืเสยีงทางดา้นออนเซ็นดว้ย เมอืเดนิเล่นไปในเมอืงนีจะสังเกตเห็นไดว้่ามีทางนําไหลผ่านทัวทัง
เมือง รวมกันอยู่บรเิวณนี อสิระใหท้านชม เมอืงกุโจ (Gujo Town) ตามอัธยาศัย ใหท้่าน
เพลดิเพลนิกบัการชม พพิธิภณัฑเ์ล็กๆ แกลเลอร ีวัด ศาลเจา้ อกีทังยังมเีทศกาลเตน้รําฤดูรอ้นอันโด่ง
ดัง เรียกไดว้่าแหล่งท่องเทยีวนีมคีรบทังสายชลิ สายธรรมชาต ิสายวัฒนธรรม (สถานททีอ่งเทยีง
บางแหง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ ราคาไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเกา่แกอ่ยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  
ถกูขนานนามไวว้า่เป็น ลติเตลิเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ยีังคงอนุรักษ์ไวซ้งึอารย
ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญีปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรอืนสรา้งขนึดว้ยไมแ้บบ
โบราณ บรรยากาศเกา่แก ่อายุเป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทคีกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 
ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอัินอดุมสมบูรณ์ นําท่านเดนิเล่น ผา่นชม อาคาร
ทาคายามา่จนิยะ Takayama Jinya อดตีทําหนา้ทเีป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถนิประจําภมูภิาคฮดิะ 
ในสมัยการปกครองของโชกนุโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทังปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑ์
ใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสอีทาทามทิไีดรั้บการบํารุงรักษาเป็นอย่างด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทจัีดแสดงขา้ว
ของและเอกสารทางการของขุนนางศักดนิา แผนทภีมูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตร์แผนเมอืง เป็นตน้ 
(ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพมิประมาณ 430 เยน/ทา่น) 

นําทา่นสู ่ชริาคาวาโกะ Shirakawago เมอืงทเีป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญปีุ่ น เป็น
หมู่บา้นชาวนาทมีรีูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็น
เมอืงมรดกโลกทมีชีอืเสยีงแห่งหนงึ HILIGHT!!! หมูบ่า้นแบบกัชโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทมีี
อายุมากกว่า 250 ปี คําว่า “กชัโช” มีความหมายว่า “พนมมอื” ซงึเป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ 
รูปแบบของบา้นทมีหีลังคามุงดว้ยฟางขา้วททํีามุมชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทปีระนมเขา้หากัน 
ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทังหลังถูกสรา้งขนึโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 
1995 องคก์ารยูเนสโกขนึทะเบียนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก เดนิทางสู่ เมอืงคานาซาว่า 
(Kanazawa) เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกจิอันรุ่งเรอืงและอารยธรรมอันลําค่าตังแต่สมัยเอโดะชว่งที
ขนุนางศักดนิาชันสงูทังหลายตา่งใหก้ารสนับสนุนในเรอืงของการทํางานฝีมอืและวัฒนธรรม 

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

พกัท ี Kanazawa Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 



วนัทสีาม ตลาดโอมโิช - สวนเค็นโรคเุอ็น – เมอืงเอะนะเคยีว - ลอ่งเรอืชมหบุเขาเอะนะเคยีว - เมอืงนา
โกยา่ - ชอ้ปปิงซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

อธัยาศัย นําทา่นสู ่ตลาดโอมโิช (Omicho Market) เป็นตลาดสดทใีหญ่และเกา่แกม่าตังแตส่มัย
เอโดะ เปิดมากว่า 280 ปี ดา้นในตลาดโอมโิช จะมรีา้นขายอาหารทะเลสดๆ รา้นขายผักผลไมต้าม
ฤดูกาลของญปีุ่ น รา้นขายเนือสัตวต์า่งๆ รา้นขายปลา ภายในตลาดมหีลังคาโดม สว่าง กันหนาว กัน
ฝน เดนิจับจ่ายใชส้อยไดอ้ย่างสบาย เป็นตลาดทสีะอาด ไม่มกีลนิคาว ในตลาดโอมโิชมรีา้นคา้กว่า 
180 รา้นคา้ หา้มพลาด กุง้กสัซเึอบ ิ เป็นกุง้ทมีไีข่เป็นสฟ้ีาและมเีปลอืกทกีรอบเป็นกุง้ทขีนึชอืของ
เมอืงคานาซาว่า ปสูายพนัธซู์ไวคาน ิเป็นปูอกีสายพันธท์อีร่อยมากๆ ใครทมีาท่องเทยีว เมอืงคานา
ซาว่าตอ้งมาชมิปูสายพันธ์นี ในตลาดนี มีรา้นขายนําผลไม ้ทีเจาะเนือผลไมอ้อกแลว้นํานําของ
ผลไมไ้ปใส ่ทําใหส้ามารถดดูนําผลไมไ้ดแ้ละมเีนอืผลไมผ้สมอยู่ดว้ย 

 นําทา่นชมสวน สวนเค็นโรคเุอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช้อืวา่เป็น 1 ใน 3 ของสวนทน่ีาตนืตา
 ตนืใจทสีุดของประเทศญีปุ่ น พืนทภีายในสวนเค็นโรคุเอ็นนัน ประกอบไปดว้ยววิทวิทัศน์ของบ่อนํา 
หบุเขาอันสวยงามและบา้นหลังนอ้ยใหญ่ทใีชใ้นการผลติชานันเอง ความหมายของคําว่า เค็นโรคุ คอื 
สวนทมีอีงคป์ระกอบทดี ี6 อย่างดว้ยกัน ก็คอืพนืททีกีวา้งขวาง, บรรยากาศทเีงยีบสงบ, ความลงตัว, 
ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งนํา, และทัศนียภาพลอ้มรอบทีสวยงามตระการตา นักท่องเทยีว
สามารถดืมดําและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นทีผลัดเปลียนมีความสวยงาม
แตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได ้จากนัน อสิระใหท้่านชอ้ปปิง บรเิวณหนา้สวนสาธารณะตาม
อธัยาศัย จากนัน อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปปิง ณ เมอืงคานาซาวา่ตามอธัยาศัย 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอะนะเคยีว เมอืงแหง่ธรรมชาตอินังดงามทแีวดลอ้ม และอดุมสมบูรณ์ไปดว้ย
ตน้ไมน้อ้ยใหญ่หลากชนดิ เป็นสถานทแีห่งธรรมชาตทิงีดงามไปดว้ยสสีันของใบไมห้ลากสสีัน หลาก
ชนดิท่ามกลางหุบเขาลอ้มรอบ นําท่าน ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพ สองขา้งทางบนแม่นําสายยาวลอด
สะพาน เอะนะเคยีวโอฮาช ิซงึเป็นสะพานสแีดงสดโดดเดน่กลางลํานําขนาบขา้งดว้ยหมู่แมกไมน้อ้ย
ใหญ่ ชมทะเลสาบรมิเขอืน สถานทงีดงามฝีมอืมนุษยส์รา้งขนึและชมหบุเขาเอะนะ ววิทวิทัศน์สอง
ฝังทีเต็มไปดว้ยหนา้ผาสูงชันและหนิทีดูแปลกตา เป็นความงามตามธรรมชาติโดยรอบ ใชเ้วลา
ลอ่งเรอืประมาณ 30 นาท ี(การลอ่งเรอือาจถกูยกเลกิได ้ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศ) นําท่านสู ่
นาโกย่า Nagoya เป็นตัวเมืองของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน 
เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมทีสําคัญแห่งหนึงของญีปุ่ น นําท่านสู่ ย่านซาคาเอะ 
(Sakae Shopping) เป็นย่านธุรกจิการคา้ มีหา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรือ เมอืงใตด้นิ 



(central park) ทเีต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสอืผา้แฟชัน, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซา
ลอนความงาม เป็นตน้ ทนีีกนิบรเิวณตังแตส่ถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะโอโดร ิ

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

 

พกัท ี Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทสี ี นาโกยา่ - เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญปีุ่ น - วดัคนิคะคจุ ิ- ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- ช้
อปปิงเอ็กซโ์ปซติ ี

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto) ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่ นมายาวนานทีสุด คือ
ตังแตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รวมๆราว 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทเีต็มไปดว้ย
ประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมของญีปุ่ นดว้ย นําท่านสู่ ศาลเจา้เฮอนั ศาลเจา้แห่งนีนันถูกสรา้งขนึ
เพือใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโคเมอ ิผูท้ีมีความสําคัญต่อเมืองเกยีวโตอย่างมาก 



เนืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ุดทา้ยของเกยีวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน 
โดยเฉพาะเสาและประตูโทรอิยิักษ์สแีดงทตีังอยู่ดา้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล 
ไฮไลท!์!! จากนันสัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญปีุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Sado) 
โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มขีันตอนมากมาย เรมิตังแต่การชงชา การรับชา และการดมืชา ทุก
ขันตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี ไม่ใช่แครั่บชมอย่าง
เดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานีอกีดว้ย 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอาชกิากา้ โยชมิิ
สแุละท่านมคีวามตังใจยกบา้นพักแห่งนีใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทที่านเสยีชวีติ คนไทยนยิม
เรยีกกนัวา่ วัดทอง เนืองจากทวีัดนจีะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทังหลังตังโดดเดน่อยูก่ลางนํา ทํา
ใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพนืนําเบอืงหนา้ จนเกดิเป็นภาพทสีวยงามเป็นอกีสัญลักษณ์หนงึของเมอืง
เกยีวโตจากนันสู ่ศาลเจา้เทพเจา้จงิจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทคีนไทยชอบ
เรยีกกันว่าศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีอืเสยีงโด่งดังจากประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสี
แดงทเีรยีงตัวกนัจํานวนหลายหมนืตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ัวทังภูเขาอนิาร ิทผีูค้นเชอืกันว่าเป็นภเูขา
ศักดสิทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกยีวขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นา
ต่างๆ และมักจะมจีงิจอกเป็นสตัวค์ู่กายจงึสามารถพบเห็นรูปปันจงิจอกมากมายดว้ยเชน่กัน นําท่านช ้
อปปิง ณ เอ็กซโ์ปซติ ี(Expo City) ทเีทยีวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนยร์วมความบันเทงิทยีงิใหญ่
ทสีุดแห่งหนงึของประเทศญีปุ่ น เอ็กซโ์ปซติเีป็นส่วนหนงึของสวนสาธารณะทีสรา้งขนึเพอืระลกึถงึ
งานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ทจัีดขนึเมอืปี 1970 ตังอยู่ในเมอืงซุอติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนอืททีังหมดราว ๆ 
172,000 ตารางเมตร ภายในพนืทแีห่งนีมแีหลง่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the 
enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ ทังช ้
อปปิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรูปไดต้ามอธัยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติ ีไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ดว้ยกนั ดังนี 

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า จัดแสดงสัตวต์่าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ และยังให ้
นักทอ่งเทยีวไดส้มัผสักับสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชมุชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบทไีมซ่ําใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงต่าง ๆ จากทัวทังอเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่ น ทจีะทําใหคุ้ณหลงใหลและ
ผจญภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทแีห่งการเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซงึเป็นภาพยนตรก์ารต์นู 

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

พกัท ี Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทหีา้ เมอืงทตโทร ิ– เนนิทรายทตโทร ิ– พพิธิภณัฑศ์ลิปะทราย – พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื – 
ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เดนิทางสู ่เมอืงทตโทร ิ(Totori) นําทา่นสู ่เนนิทรายทตโทร ิหนงึในสามเนนิทรายในประเทศญีปุ่ น 
และเป็นเนนิทรายทใีหญ่ทสีดุอกีดว้ย เนนิทรายของทนีีสจีะออกเหลอืงคลํา เพราะมกีารผสมของเนือ
ทรายกับเถา้ภเูขาไฟ แต่จุดเด่นของเนินทรายทนีีคอืทวิทัศน์ของทรายสงูใหญ่ทตัีดกับสขีองทอ้งฟ้า
และสขีองทอ้งทะเล อสิระใหท้่านทํากจิกรรมต่างๆ บนเนนิทราย เช่น เครอืงร่อนพาราไกลเดอร ์หรอื
จะนังรถมา้เกวยีนลาก หรอื ขอีฐู (ราคาไมร่วมในคา่ทวัร)์ จากนันนําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑศ์ลิปะ
ทราย ภายในมีศลิปะและประตมิากรรมททํีาจากทราย ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับผลงานศลิปะตาม
อัธยาศัยเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื (The Gosho Aoyama Museum) หรอื โคนนั 
ทาวน ์ภายในพพิธิภณัฑม์ ี2 ชนั จัดแสดงผลงานของอาจารยอ์าโอยาม่า ตังแตส่มัยประถม ไปจนถงึ
ผลงานทมีชีอืเสยีงทังหลาย ทังตน้ฉบับการตูน แผ่นอนเิมะ หุ่นจําลองตัวละครเรอืงโคนันยอดนักสบื 
และหอ้งทํางานจําลอง สว่นชนัท ี 2 มมีมุใหท้ดลองแกไ้ขคดปีรศินาทน่ีาสนใจ รวมไปถงึตูเ้กมสเก็ต
บอร์ดทใีหเ้ราสวมบทบาทโคนันคุง พพิิธภัณฑแ์ห่งนีสรา้งขนึเพือแฟนคลับคุโด ้ชนิอจิยิอดนักสบื 
หรอื ยอดนักสบืจวิโคนัน ของอาจารยโ์กไซ อาโอยามา่ ผูเ้ขยีนซรียีก์ารต์นูมงังะชอืดังชดุนโีดยเฉพาะ 



เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (7) 

เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนงึในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืง
โอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทังหมด 8 ชัน ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิ
คอนกรีต, คูนํา และสวนนิชโินมารุซงึอยู่ทางป้อมตะวันตก นําท่านอสิระชอ้ปปิงย่าน ชนิไซบาช ิ
(Shinsaibashi)  บรเิวณแหล่งชอ้ปปิงแห่งนีมคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี 
รา้นเฟรนไชรส ์รา้นเครอืงสําอาง รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้น
เสอืผา้สตรทีแบรนดทั์งญปีุ่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุก
อยา่งทตีอ้งการรวมกันอยูบ่รเิวณนี 

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั  Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทหีา้  สนามบนิคนัไซ –  สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ613 

13.50 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง** 

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

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษมีูลคา่เพมิ 7 % และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3 % 

 
 
 



อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายนืรอ้งขอวซี่าอกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสาํหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขนึตํา 34 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดินทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจาํทา่นละ 15,000 บาท ภายหลงัจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทวัรเ์ตม็จํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทงัหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีด ้
ระบไุวท้งัหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่สาํเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขนึไป คนืเงนิทงัหมด 
2. ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่มดัจําทงัหมด 

3. กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจํา

ทพีกัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เทยีวบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณ ีทงั

มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์งัหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินนัๆ 
 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง
ชําระคา่ใชจ้่ายส่วนต่างทสีายการบนิ และบริษัททัวร์เรยีกเก็บ และการจดัทนีงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
กําหนด ซงึทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนินการออกตัว
เครอืงบนิไปแลว้ (กรณีตวั REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน  
 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงโรงแรมทพีกั 



 เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) 
และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีน หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับนําหนักของสัมภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครืองบนิ คอื 20 กโิลกรมั (สําหรับ
ผูโ้ดยสารชนัประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางนําหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิททีา่น
ไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนํีาหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 
เซนตเิมตร (18 นวิ)  

 กรณีทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํากว่ามาตรฐานได ้ทงันี
ขนึอยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทสีมัภาระนําหนัก
เกนิ (ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

 ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพัก 
การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซงึเป็นเหตุการณ์ทนีอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 
โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนอืงจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต
ภัย อัคคภีัย ทังๆ ทสีายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศททีา่นเดนิทางทอ่งเทยีว ยังคงใหบ้รกิารอยู่
เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานททีอ่งเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนอืงจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดงัน ี

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามททีางกองตรวจคน
เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทสีถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที
พํานักอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 



 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุร ี/ ปลอด

บหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทงันขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มอิาจ
เพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


