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 OSAKA KANAZAWA TOTTORI 6D4N  

ซุปตาร ์อมยิม้ ไอศกรมี มหาชน 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม 2562 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 
เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ไมม่วีนัอสิระ 

เยอืนเมอืงเกยีวโต ชมปราสาททอง วดัคนิคะคจุ ิและศาลเจา้จ ิง้จอก 

เทีย่วทาคายามา่ และหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 
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เยอืนเมอืงแหง่สายน า้ กุโจ ฮาจมินั  

เยอืนครวัคานาซาวา่ ตลาดโอมโิช ตืน่ตาตืน่ใจอาหารทะเลและผลไมต้ามฤดกูาล 

หนึง่ในสวนทีส่ดุในญีปุ่่ น เคนโระคเุอน เมอืงคานาซาวา่ 

เทีย่วเมอืงทตโทร ิเยอืนทะเลทรายญีปุ่่ น ยอ้นรอยบา้นเกดิโคนนั ยอดนกัสบืจ ิว๋ 

ชมปราสาทโอซากา้ และชอ้ปป้ิงจใุจ ยา่นชนิไซบาช ิและเอ็กซโ์ปซติี ้

ไฮไลท!์!! ลอ่งเรอื ชมไมเ้ปลีย่นส ีณ หุบเขาเอะนะเคยีว 

FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

22.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

วนัทีส่อง   สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น - เมอืงกุโจ ฮาจมินั – ทาคายามา่ - ชริาคาวาโกะ - เมอืงคานา

ซาวา่ 

00.55 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย)  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 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 
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บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

เดนิทางสู ่เมอืงกโุจ ฮาจมินั (Gujo Hachiman) เป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนฐานะเมอืงแห่งน ้า ชาวบา้นและ

วัฒนธรรมของทีน่ี่มีส่วนใกลช้ดิกับน ้ามาก เป็นแหล่งน ้าพุธรรมชาต ิแม่น ้าทีส่วยงาม จงึท าใหท้ีน่ี่มี

ชือ่เสยีงทางดา้นออนเซ็นดว้ย เมื่อเดนิเล่นไปในเมืองนี้จะสังเกตเห็นไดว้่ามีทางน ้าไหลผ่านทั่วทัง้

เมือง รวมกันอยู่บร ิเวณนี้  อิสระใหท้านชม เมืองกุโจ (Gujo Town) ตามอัธยาศัย ใหท้่าน

เพลดิเพลนิกบัการชม พพิธิภณัฑเ์ล็กๆ แกลเลอรี ่วัด ศาลเจา้ อกีทัง้ยังมเีทศกาลเตน้ร าฤดรูอ้นอันโดง่

ดัง เรียกไดว้่าแหล่งท่องเทีย่วนี่มีครบทัง้สายชลิ สายธรรมชาต ิสายวัฒนธรรม (สถานทีท่อ่งเทีย่ง

บางแหง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ราคาไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) เมืองเก่าแกอ่ยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  

ถกูขนานนามไวว้่าเป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารย

ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบ

โบราณ บรรยากาศเก่าแก ่อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคกัเต็มไปดว้ยผูค้น 

ตวัเมอืงสวยสะอาด ทนัสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ น าทา่นเดนิเล่น ผา่นชม อาคาร

ทาคายามา่จนิยะ Takayama Jinya อดตีท าหนา้ทีเ่ป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจ าภมูภิาคฮดิะ 

ในสมัยการปกครองของโชกนุโทคงุาวะในปี 1692 จนกระทัง่ปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภณัฑ์

ใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดร้ับการบ ารุงรักษาเป็นอย่างด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีจ่ัดแสดงขา้ว

ของและเอกสารทางการของขุนนางศักดนิา แผนทีภ่มูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ 

(ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิม่ประมาณ 430 เยน/ทา่น) 
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น าท่านสู ่ชริาคาวาโกะ Shirakawago เมืองทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น เป็น

หมู่บา้นชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็น

เมอืงมรดกโลกทีม่ีชือ่เสยีงแห่งหนึง่ HILIGHT!!! หมู่บา้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่ี

อายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า “กชัโช” มีความหมายว่า “พนมมอื” ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ 

รูปแบบของบา้นทีม่ีหลังคามุงดว้ยฟางขา้วทีท่ ามุมชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมือทีป่ระนมเขา้หากัน 

ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งข ึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 

1995 องคก์ารยูเนสโกขึ้นทะเบียนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก เดนิทางสู่ เมอืงคานาซาว่า 

(Kanazawa) เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกจิอันรุ่งเรอืงและอารยธรรมอันล ้าค่าตัง้แตส่มัยเอโดะชว่งที่

ขนุนางศกัดนิาชัน้สงูทัง้หลายตา่งใหก้ารสนับสนุนในเรือ่งของการท างานฝีมอืและวัฒนธรรม 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Kanazawa Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม ตลาดโอมโิช - สวนเค็นโรคเุอ็น – เมอืงเอะนะเคยีว - ลอ่งเรอืชมหุบเขาเอะนะเคยีว - เมอืงนา

โกยา่ - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 
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เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

อัธยาศยั น าท่านสู ่ตลาดโอมโิช (Omicho Market) เป็นตลาดสดทีใ่หญ่และเกา่แกม่าตัง้แตส่มัย

เอโดะ เปิดมากว่า 280 ปี ดา้นในตลาดโอมโิช จะมีรา้นขายอาหารทะเลสดๆ รา้นขายผักผลไมต้าม

ฤดูกาลของญีปุ่่ น รา้นขายเนื้อสตัวต์า่งๆ รา้นขายปลา ภายในตลาดมหีลงัคาโดม สว่าง กันหนาว กัน

ฝน เดนิจับจ่ายใชส้อยไดอ้ย่างสบาย เป็นตลาดทีส่ะอาด ไม่มีกลิน่คาว ในตลาดโอมโิชมรีา้นคา้กว่า 

180 รา้นคา้ หา้มพลาด กุง้กสัซเึอบ ิ เป็นกุง้ทีม่ีไข่เป็นสฟ้ีาและมีเปลอืกทีก่รอบเป็นกุง้ทีข่ ึน้ชือ่ของ

เมอืงคานาซาว่า ปสูายพนัธซู์ไวคาน ิเป็นปูอกีสายพันธท์ีอ่ร่อยมากๆ ใครทีม่าทอ่งเทีย่ว เมอืงคานา

ซาว่าตอ้งมาชมิปูสายพันธ์นี้ ในตลาดนี้ มีรา้นขายน า้ผลไม ้ที่เจาะเนื้อผลไมอ้อกแลว้น าน ้าของ

ผลไมไ้ปใส ่ท าใหส้ามารถดดูน ้าผลไมไ้ดแ้ละมเีนื้อผลไมผ้สมอยู่ดว้ย 

 น าทา่นชมสวน สวนเค็นโรคเุอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช้ือ่ว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนทีน่่าตืน่ตา

 ตืน่ใจทีส่ดุของประเทศญี่ปุ่ น พื้นทีภ่ายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้น ประกอบไปดว้ยววิทวิทัศน์ของบ่อน ้า 

หุบเขาอันสวยงามและบา้นหลงันอ้ยใหญ่ทีใ่ชใ้นการผลติชาน่ันเอง ความหมายของค าว่า เค็นโรค ุคอื 

สวนทีม่ีองคป์ระกอบทีด่ ี6 อย่างดว้ยกนั ก็คอืพื้นทีท่ีก่วา้งขวาง, บรรยากาศทีเ่งยีบสงบ, ความลงตวั, 

ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งน ้า, และทัศนียภาพลอ้มรอบที่สวยงามตระการตา นักท่องเที่ยว

สามารถดื่มด ่าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปลี่ยนมีความสวยงาม

แตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได ้จากนั้น อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง บรเิวณหนา้สวนสาธารณะตาม

อัธยาศยั จากนัน้ อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ เมอืงคานาซาว่าตามอัธยาศยั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอะนะเคยีว เมอืงแห่งธรรมชาตอิันงดงามทีแ่วดลอ้ม และอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย

ตน้ไมน้อ้ยใหญ่หลากชนดิ เป็นสถานทีแ่ห่งธรรมชาตทิีง่ดงามไปดว้ยสสีนัของใบไมห้ลากสสีนั หลาก

ชนดิทา่มกลางหุบเขาลอ้มรอบ น าทา่น ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพ สองขา้งทางบนแม่น ้าสายยาวลอด

สะพาน เอะนะเคยีวโอฮาช ิซ ึง่เป็นสะพานสแีดงสดโดดเดน่กลางล าน ้าขนาบขา้งดว้ยหมู่แมกไมน้อ้ย

ใหญ่ ชมทะเลสาบรมิเขือ่น สถานทีง่ดงามฝีมือมนุษยส์รา้งขึน้และชมหุบเขาเอะนะ ววิทวิทัศน์สอง

ฝ่ังที่เต็มไปดว้ยหนา้ผาสูงชันและหินที่ดูแปลกตา เป็นความงามตามธรรมชาตโิดยรอบ ใชเ้วลา

ลอ่งเรือประมาณ 30 นาท ี(การลอ่งเรอือาจถกูยกเลกิได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) น าทา่นสู ่

นาโกย่า Nagoya เป็นตัวเมืองของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน 
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เป็นเมืองศูนย์รวมการคา้และการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น น าท่านสู่ ย่านซาคาเอะ 

(Sakae Shopping) เป็นย่านธุรก ิจการคา้ มีหา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรือ เมืองใตด้นิ 

(central park) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซา

ลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แตส่ถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะโอโดร ิ

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 

พกัที ่ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ นาโกย่า - เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญีปุ่่ น - วดัคนิคะคุจ ิ- ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- ช้

อปป้ิงเอ็กซโ์ปซติี ้
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เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto) ซ ึง่เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ นมายาวนานที่สดุ คือ

ตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รวมๆราว 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมืองส าคัญทีเ่ต็มไปดว้ย

ประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่ นดว้ย น าท่านสู ่ศาลเจา้เฮอนั ศาลเจา้แห่งนี้นัน้ถูกสรา้งขึน้

เพื่อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอิ ผูท้ี่มีความส าคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก 

เนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน 

โดยเฉพาะเสาและประตโูทรอิยิักษ์สแีดงที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของวัด มีสแีดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล 

ไฮไลท!์!! จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) 

โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุก

ขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิี รายละเอียดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิีชงชานี้ ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่าง

เดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งข ึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากา้ โยชมิิ

สแุละท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลงัจากทีท่า่นเสยีชวีติ คนไทยนยิม

เรยีกกนัว่า วัดทอง เนื่องจากทีว่ัดนี้จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเดน่อยู่กลางน ้า ท า

ใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพื้นน ้าเบื้องหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอีกสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืง

เกยีวโตจากนั้นสู ่ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบ

เรียกกันว่าศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มีชือ่เสยีงโด่งดังจากประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรือเสาสี

แดงทีเ่รียงตัวกันจ านวนหลายหมื่นตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภูเขาอนิาริ ทีผู่ค้นเชือ่กันว่าเป็นภูเขา

ศกัดิส์ทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นา

ตา่งๆ และมักจะมีจ ิง้จอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรูปปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กัน น าท่านช ้

อปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนย์รวมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่

ทีส่ดุแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติี้เป็นสว่นหนึ่งของสวนสาธารณะที่สรา้งข ึน้เพื่อระลกึถงึ

งานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ที่จัดข ึน้เมื่อปี 1970 ตัง้อยู่ในเมืองซุอติะ จังหวัดโอซากา้ มีเนื้อที่ทัง้หมดราว ๆ 

172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นทีแ่ห่งนี้มีแหล่งความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the 

enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ ทัง้ช ้

อปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรูปไดต้ามอัธยาศยั 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ดว้ยกนั ดงันี้ 
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1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ จัดแสดงสตัวต์่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ย่างใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่ม่ซ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทัว่ทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่ น ที่จะท าใหคุ้ณหลงใหลและ

ผจญภยัไปกบัการต์นูตวัโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่ห่งการเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์นู 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้ เมอืงทตโทร ิ– เนนิทรายทตโทร ิ– พพิธิภณัฑศ์ลิปะทราย – พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื – 

ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เดนิทางสู ่เมอืงทตโทร ิ(Totori) น าทา่นสู ่เนนิทรายทตโทร ิหนึง่ในสามเนนิทรายในประเทศญีปุ่่ น 

และเป็นเนนิทรายทีใ่หญ่ทีส่ดุอกีดว้ย เนนิทรายของทีน่ี่สจีะออกเหลอืงคล ้า เพราะมีการผสมของเนื้อ
ทรายกับเถา้ภเูขาไฟ แต่จุดเด่นของเนนิทรายทีน่ี่คอืทวิทัศนข์องทรายสงูใหญ่ทีต่ัดกบัสขีองทอ้งฟ้า

และสขีองทอ้งทะเล อสิระใหท้า่นท ากจิกรรมตา่งๆ บนเนนิทราย เชน่ เครือ่งร่อนพาราไกลเดอร ์หรือ

จะน่ังรถมา้เกวยีนลาก หรอื ขีอู่ฐ (ราคาไมร่วมในคา่ทวัร)์ จากนัน้น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑศ์ลิปะ

ทราย ภายในมีศลิปะและประตมิากรรมทีท่ าจากทราย ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับผลงานศลิปะตาม

อัธยาศยัเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื (The Gosho Aoyama Museum) หรอื โคนนั 

ทาวน ์ภายในพพิธิภัณฑม์ี 2 ชัน้ จัดแสดงผลงานของอาจารยอ์าโอยาม่า ตัง้แตส่มัยประถม ไปจนถงึ

ผลงานทีม่ชีือ่เสยีงทัง้หลาย ทัง้ตน้ฉบับการตนู แผ่นอนเิมะ หุ่นจ าลองตวัละครเรือ่งโคนันยอดนักสบื 

และหอ้งท างานจ าลอง สว่นชัน้ที ่2 มมีุมใหท้ดลองแกไ้ขคดปีรศินาทีน่่าสนใจ รวมไปถงึตูเ้กมสเก็ต

บอรด์ทีใ่หเ้ราสวมบทบาทโคนันคงุ พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่แฟนคลบัคโุด ้ชนิอจิยิอดนักสบื หรอื 

ยอดนักสบืจิว๋โคนัน ของอาจารยโ์กไซ อาโอยาม่า ผูเ้ขยีนซรีีย่ก์ารต์นูมังงะชือ่ดงัชดุนี้โดยเฉพาะ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (7) 

เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคญัของเมอืง

โอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหิน

คอนกรีต, คูน ้า และสวนนิชโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวันตก น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิ

(Shinsaibashi)  บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี 

รา้นเฟรนไชรส ์รา้นเครื่องส าอาง รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้น
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เสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุก

อย่างทีต่อ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณนี้ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  สนามบนิคนัไซ –  สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613 

13.50 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

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

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
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 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซีา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วีซา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด 

2. ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่มดัจ าท ัง้หมด 

3. กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า 

หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 
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ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการออกต๋ัว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) 

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

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กโิลกรมั (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่น

ไม่อาจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมีความ

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

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้

ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของค่าใชจ้า่ยทีสั่มภาระน ้าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนือ่งจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บค่าใชจ้า่ยไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที่

พ านักอยู่ในประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
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2. สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TTN) OSAKA KANAZAWA TOTTORI 6D4N ซุปตาร์ อมยิม้ ไอศกรีม มหาชน (XJ) 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ล า ด ั
บ ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


