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โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ XJ 
ไฮไลท์!! เท่ียวทตโทริ เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น  

ตามรอยอนิเมะโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว และ อสูรน้อยคิทาโร่ 
ชมดอกไม้เมืองหนาว ณ สวนดอกไม้ฮานะไคโร 

ชมนิทรรศการลูกแพร นิจิสเซคิ เยือนเมืองเก่าโกดังขาวคุราโยชิ 
ลิ้มรส อาหารทะเลสดอร่อย ณ ตลาดปลาเมืองทตโทริ 

เยือนวัดทองคินคะคุจิ ชมพิธีชงชาญี่ปุ่น ขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน  
สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ณ หมู่บ้านคายาบูกิ แห่งเมืองมิยาม่า 

พิเศษ !! ชมวิวเมืองโยนาโกะ พร้อมซากุระ ณ ซากปราสาทโยนาโกะ    
ช้อปปิ้งจุใจ ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ เอ็กซ์โปซิต้ี และถนนชินไซบาชิ 

FREE WIFI ON BUS 
มีน้้าด่ืมบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเด่ียว อุณหภูมิ  

16-21 มีนาคม 2563 25,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  
17-22 มีนาคม 2563 25,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  
18-23 มีนาคม 2563 25,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  
19-24 มีนาคม 2563 25,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  
20-25 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  
21-26 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  
22-27 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 13°C - 20°C  
23-28 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 13°C - 20°C  
24-29 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 13°C - 20°C  
25-30 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 13°C - 20°C  
26-31 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 13°C - 20°C  

27 มีนาคม-01 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  
28 มีนาคม-02 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  
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+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+ 
** ปล. ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป** 

ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / เด็กอายุต่่ากว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน 
 
 

29 มีนาคม-03 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  
30 มีนาคม-04 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  
31 มีนาคม-05 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  

01-06 เมษายน 2563  30,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  
02-07 เมษายน 2563  31,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  
03-08 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  
04-09 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  
05-10 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  
06-11 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  
07-12 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  
08-13 เมษายน 2563 34,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
09-14 เมษายน 2563  34,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  

10-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) B.1 39,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
10-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) B.2 39,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
11-16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) B.1 39,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
11-16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) B.2 39,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
12-17 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) B.1 39,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
12-17 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) B.2 39,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  

13-18 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 34,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
14-19 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 33,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  

15-20 เมษายน 2563  31,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
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วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น  
11.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ 

สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก
ในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  
(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ าหนักเพ่ิม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

 
14.10 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610 
21.55 น.   ถึง เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วน าท่านเดินทางสู่ที่พัก (เวลาท่ี

ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ***ส้าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก 
ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**  
จากนั้นน้าท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมท่ีพัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

ค่้า         อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย  
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พักท่ี Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
วันท่ีสอง   ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองมิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิ – 

เกียวโต – เมืองโอซาก้า 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นที่มีประวัติความเป็นมา
ยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 794 ได้ช่ือว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ภายใน
เมืองเต็มไปด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิมอันน่าสนใจบรรยากาศอาคารบ้านเรือนเก่าแก่  ที่มีมนต์เสน่ห์
ของอดีตและปัจจุบันที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว น าท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้ระลึกถึงจักรพรรดิคาม
มุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ผู้ที่มีความส าคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์
แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประ
คูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท์!!! จากนั้น
สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชา
ตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอน
นั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่าง
เดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย  เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ 
(Kinkakuji) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เดิมสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุน
อาชิกาก้า โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่าน
เสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลัง
ตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ า ท าให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ าเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงาม
เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต  
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) บริการท่านด้วยเมนู ชาบูแสนอร่อย 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมิยาม่า(Miyama) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
เมืองชนบทบนภูเขา ชม หมู่บ้านคายาบูกิ (Kayabuki no Sato) หมู่บ้านทางทิศเหนือ ของ
เมืองนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ในหมู่บ้านจะมีกระท่อมหลังคาสูงอยู่ในพื้นที่เกือบ 40 
หลัง แต่ละบ้านมีการอนุรักษ์รูปแบบตัวอาคารด้านนอกด้วยวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม โดยการมุง
หลังคาแบบ kayabuki เอกลักษณ์เฉพาะอีกอย่างนึงคือ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นบ้านจริงๆที่มีคนอยู่
อาศัย และยังคงด าเนินชีวิตท างานแบบคนทั่วๆไปในแถบนี้ เพียงแต่ด้วยสถาปัตยกรรมของบ้าน
ที่คงความโบราณอิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่แท้จริงของชนบทในประเทศญี่ปุ่นตาม
อัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็น
เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น 
และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสามนครเคฮันชิง ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไซบนเกาะฮนชู เป็นหนึ่งใน
ไม่กี่เมืองที่มีสถานะเป็นนครโดยข้อบัญญัติรัฐบาลญี่ปุ่น  

ค่้า         อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

พักท่ี  Fujiya Osaka Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
วันท่ีสาม   เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธโคนันยอดนักสืบ – พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทต

โตริ – เมืองคุราโยชิ – โกดังก้าแพงขาวคุราโยชิ – สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)  
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เดินทางสู่ เมืองทตโทริ (Totori) เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันตกของญี่ปุ่น มี
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างทะเลทราย และยังมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ รวมถึง
สถานที่เกี่ยวกับการ์ตูนอนิเมะชื่อดังอย่างโคนันยอดนักสืบและอสูรน้อยคิทาโร่ อีกด้วย น าท่านสู่ 
เนินทรายทตโทริ (Totori Sand Dunes) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) หนึ่งในสาม
เนินทรายในประเทศญี่ปุ่น และเป็นเนินทรายที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย เนินทรายของที่นี่สีจะออก
เหลืองคล้ า เพราะมีการผสมของเนื้อทรายกับเถ้าภูเขาไฟ แต่จุดเด่นของเนินทรายที่นี่คือทิวทัศน์
ของทรายสูงใหญ่ที่ตัดกับสีของท้องฟ้าและสีของท้องทะเล อิสระให้ท่านท ากิจกรรมต่างๆ บน 
เนินทราย เช่น เครื่องร่อนพาราไกลเดอร์ หรือจะนั่งรถม้าเกวียนลาก หรือ ขี่อูฐ (ราคาไม่รวม
ในค่าทัวร์)  

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนู แกงกะหรี่ สีชมพู            
เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ (The Gosho Aoyama Museum) หรือ โคนัน 
ทาวน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  ภายในพิพิธภัณฑ์มี 2 ชั้น จัดแสดงผลงานของ
อาจารย์อาโอยาม่า ตั้งแต่สมัยประถม ไปจนถึงผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งหลาย ทั้งต้นฉบับการตูน 
แผ่นอนิเมะ หุ่นจ าลองตัวละครเรื่องโคนันยอดนักสืบ และห้องท างานจ าลอง ส่วนชั้นที่  2 มีมุม
ให้ทดลองแก้ไขคดีปริศนาที่น่าสนใจ รวมไปถึงตู้เกมสเก็ตบอร์ดที่ให้เราสวมบทบาทโคนันคุง 
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อแฟนคลับคุโด้ ชินอิจิยอดนักสืบ หรือ ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ของ
อาจารย์โกไซ อาโอยาม่า ผู้เขียนซีรี่ย์การ์ตูนมังงะชื่อดังชุดนี้โดยเฉพาะ น าท่านเดินทางสู่ 
พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ (Tottori Nijisseiki Pear Museum) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาที) พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เกี่ยวกับ ลูกแพรพันธุ์ศตวรรษที่ 20 (นิจิเซกิ) ภายในมี
ต้นแพรขนาดใหญ่ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ มีลูกแพรกับสาล่ีหลากหลายชนิดให้ได้ลอง
ชิมเปรียบเทียบรสชาติกัน แถมยังเป็นจุดช้อปปิ้งขนมเกี่ยวกับสาล่ีและลูกแพรมากมาย 
นอกจากนี้ภายในพิพิทธภัณฑ์ ยังมีร้านขนมสไตล์ฟรุตพาร์เลอร์ (Fruit Parlor) ที่มีซอฟท์ครีม
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ลูกแพร ให้เราได้ล้ิมรสกัน อิสระให้ท่านสนุกสนานกับการเรียนรู้และอร่อยไปกับผลิตภัณฑ์ที่ท า
มาจากลูกแพร สินค้าขึ้นชื่อของเมืองทตโทริ ตามอัธยาศัย น าท่านเดินทางสู่  เมืองคุราโยชิ 
(Kurayoshi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที) ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องอาคารบ้านเรือนสไตล์ย้อนยุค  
เป็นเมืองค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ช่วงปลายสมัยเอโดะไปจนถึงสมัยเมจิ จึงมีการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมบ้านพ่อค้าแม่ค้าเก่าแก่ต่างๆ เอาไว้เป็นอย่างดี ไฮไลท์!!! โกดังก้าแพงขาวคุราโย
ชิ (Kurayoshi's Shirakabe Storehouses) โกดังถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมือง ที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาในอดีตของเมืองนี้ ด้านหลังโกดังแต่ละหลังจะมีสะพานหินเล็กๆ 
พาดข้ามทางน้ าที่ขุดเอาไว้ ทัศนียภาพเช่นนี้เป็นอะไรที่งดงามมาก จึงไม่แปลกใจเลยที่จุดนี้จะ
กลายเป็นแหล่งถ่ายรูปยอดนิยมขึ้นมา อิสระให้ท่านชมวิวอาคารบ้านเรือน ที่จะให้ท่านได้สัมผัส
ความรู้สึกราวกับย้อนเวลากลับไปในอดีต 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ (Tottori Hanakairo) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) คือสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งสามารถเพลิดเพลินกับดอกไม้
กว่า 2 ล้านดอกรวมกว่า 400 สายพันธุ์ท่ามกลางฉากหลังเป็นภูเขาไดเซ็นอันยิ่งใหญ่ได้ตลอดทั้ง
ปี จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก  

ค่้า         อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

พักท่ี Royal Hotel DAISEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
วันท่ีสี่  เมืองโยนาโกะ – ซากปราสาทโยนาโกะ – เมืองสะไกมินาโตะ – ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ – ตลาด

ปลานะคะอุระ – ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ – ปราสาทขนมหวาน – เมืองโอซาก้า 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)  
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโยนาโกะ (Yonako) เมืองใหญ่ที่อยู่ใจกลางฝ่ังตะวันตกของจังหวัดท
ตโทริ น าท่านสู่ ซากปราสาทโยนาโกะ (Yonoko Castle Ruin) สร้างอยู่บนสุดเนินมินาโตะ
ยามะที่สูงถึง 90 เมตรกลางเมืองโยนาโกะ และในบางครั้งก็เรียกกันว่า ปราสาทคุเมะ ตัวอาคาร
ดั้งเดิมถูกท าลายลงจนหมด เหลือแต่เพียงซากปราสาทเท่านั้น ที่นี่ได้รับเลือกเป็นโบราณสถาน
แห่งชาติในปี ค.ศ. 2006  บริเวณด้านบนของซากปราสาท สามารถชมทิวทัศน์อันงดงามของ
เมืองโยนาโกะ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสะไกมินาโตะ เมืองแห่งอาหารทะเลและเป็นบ้านเกิดของ
คุณมิสุกิ  ชิ เกะรุ (Mizuki Shigeru) ผู้ เขียนมังงะ เรื่องอสูรน้อยคิทาโร่  (GeGeGe no 
Kitaro) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ณ ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ (Mizuki Shigeru Road) ถนนความ
ยาวร่วม 800 เมตร ที่เรียงรายไปด้วยรูปปั้นสัมฤทธิ์ของเหล่าตัวการ์ตูนปีศาจจากเรื่องอสูร
น้อยคิทาโร่ กว่า 177 ตัว รูปปั้นทั้งหมดติด QR โค้ดเอาไว้ให้เราสามารถใช้สมาร์ทโฟนสแกน
เพื่ออ่านข้อมูลรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ได้ ถนนแห่งนี้ เต็มไปด้วยร้าน
จ าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคิทาโร่มากมาย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และเดินเล่นตาม
อัธยาศัย  

เท่ียง         อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานะคะอุระ (Fish Market Nakaura) เป็นร้านจ าหน่ายของฝาก 
ผลิตภัณฑ์จากทะเล ตรงประตูทางเข้า มีรูปปั้นหินที่ชื่อว่า กาอินะคิทาโร่ ขนาดยักษ์สูงกว่า 7.7 
เมตร เป็นสัญลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกัน ที่นี่มีสินค้าจ าหน่ายมากมายหลากหลายชนิด 
เช่น ขนมขึ้นชื่อประจ าจังหวัดทตโตริและของแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ทางทะเล แต่สินค้าที่ได้รับ
ความนิยมมากเป็นพิเศษจะเป็นอาหารทะเลอบกรอบหรือ ซีฟู้ดชิพส์ ซึ่งผ่านกระบวนการแปร
รูปสดๆ ภายในตลาดแห่งนี้ จากจุดนี้ไม่ไกล ท่านสามารถเดินเท้าไม่เกิน 10 นาที ไปยัง ศูนย์
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ปลาสะไกมินาโตะ (Sakaiminato Sakana Centre) ตลาดแห่งนี้ เชฟจะปรุงอาหารทะเลที่
ลูกค้าซื้อไปให้ชมกันตรงนั้น โดยจะแล่ปลาเป็นซาชิมิและเด็ดขาปูออก ท าให้ลูกค้าสามารถทาน
ได้อย่างสะดวกสบาย ภายในศูนย์มีการจัดโซนส าหรับทานอาหารเอาไว้ให้ แถมเรายังสามารถ
เพลิดเพลินกับบาร์บีคิวอาหารทะเลได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วย อิสระให้ท่านเลือกรับประทาน
อาหารตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ปราสาทขนมหวานโคโตบุกิโจ (Okashi no 
Kotobuki Jo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) เป็นร้านขนมหวานแสนอร่อยที่ถูก
ออกแบบให้มีลักษณะเป็นปราสาท ตั้งอยู่บนเนินเขาไดเซ็น ภายในร้านจะมีขนมที่ทีขายเฉพาะที่
ร้านแห่งนี้เท่านั้น และยังมีของฝากเมืองทตโทริ ที่มีให้ท่านได้ซื้อมากมายจนเลือกไม่ถูกเลย
ทีเดียว โดยเฉพาะขนมมัทฉะ ฟองดูว์ ยี่ห้อ KAnoZa ทีได้รับราวัล Grand Gold Award จาก
สถาบัน Monde Selection ที่มาถึงที่นี่แล้วต้องไม่พลาดที่จะซื้อกลับไป ได้เวลาอันสมควรน า
ท่านเดินกลับสู่เมืองโอซาก้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 

ค่้า         อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย 
พักท่ี Osaka Fujiya Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
วันท่ีห้า หุบเขามิโนะ – น้้าตกมิโนะ – เอ็กซ์โปซิต้ี – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ – 

สนามบินคันไซ  

   
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

จากนั้นน าท่านเที่ยวชม หุบเขามิโนะ  (Minoh park) หรือ มิโนะโอะ Mino-o น าท่านชม 
น้้าตกมิโนะ (Minoh Waterfall) ที่ตั้งตระหง่านด้วยความกว้าง 5 เมตร และสูง 33 เมตรลง
ไปเป็นหุบเขาซึ่งทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มีพรรณไม้ราว 980 ชนิด แมลงกว่า 3 ,000 ชนิด
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อาศัยอยู่ อิสระให้ท่านชมความงามตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) น าท่านช้
อปปิ้ง ณ เอ็กซ์โปซิต้ี (Expo City) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอ
ซาก้า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมือง
ซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่ง
ความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and 
discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้อปปิ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้
ตามอัธยาศัย 
เอ็กซ์โปซิต้ี ได้แบ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังนี้ 
1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศิลปะ และ

ยงัให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด 
2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้

ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไม่ซ้ าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา 
3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่น ที่จะท าให้คุณหลงใหล

และผจญภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด 
4. Orbi สถานที่แห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ 
5. ANIPO สวนสนุกที่เครื่องเล่นหลายอย่างถูกออกแบบให้เด็กๆสามารถเล่นพร้อมกับพ่อแม่

ได้ ท าให้เด็กๆไม่กลัวและสนุกสนานร่วมกันได้ทั้งครอบครัว   
6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันไซ  
7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิดของการ์ตูนดัง Shaun the 

Sheep เด็กๆจะได้สนุกสนานในแบบฟาร์มเล้ียงแกะในทุ่งกว้าง ทั้งวิ่งเล่นกับตัวการ์ตูนแกะ 
Shaun และห้อยโหนชิงช้าเถาวัลย์แบบทาร์ซาน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนย์การค้าที่รวมสินค้าทุกอย่างทุกประเภททั้งของญี่ปุ่นและจาก
นานาชาติทั่วโลก ไม่เพียงแต่แบรนด์เนมชื่อดังราคาหรู แต่ยังมีทั้งร้าน 100 เยนอย่าง 
Daiso, ร้าน 3coin ที่สินค้าทุกอย่างราคา 300 เยน 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
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 จากนั้นน าท่านสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
30 นาที) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกัน
ทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยก าแพงหินคอนกรีต , คูน้ า และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่
ทางป้อมตะวักตก ความงดงามของปราสาท ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ที่
นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างให้ความสนใจที่จะมาเยือนและชมตลอดทั้งปี (ใช้เวลาเดินทางจาก
สนามบิน 50 นาที) ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาที) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วย
ร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องส าอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ 
ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเส้ือผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M 
Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้ จากนั้น ได้เวลาอัน
สมควรน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ 

ค่้า         อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย 
23.55 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ611 

**บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
 

วันท่ีหก  สนามบินดอนเมือง 
03.55 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

ส้าหรับลูกค้าท่านท่ีไม่เอาต๋ัวเครื่องบิน  หักค่าต๋ัวออก 7,000 บาท จากราคาทัวร์ 

 
*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่านั้น*  

** ท้ังนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเท่ียวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะ
สายการบินภายในประเทศท่ีเป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขาย

ล่วงหน้าก่อนท้าการซื้อต๋ัวภายในประเทศทุกครั้ง  เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
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บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน้าเท่ียวญี่ปุ่น ตาม
กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ
จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรม
ธรรม)์ 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด 
ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้
ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะส้ันในประเทศ
ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 
ส าหรับการยื่นร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
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× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของ
ท่าน 

 
เดินทางข้ึนต้่า 34 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ
ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า  
 
เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน  : 

 มัดจ้าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อน
วันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ
ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากช่าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส่าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทาง
แฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส่ารองท่ีนั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส่าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อม
ยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่ง
ส่าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอัน
เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน
ท้ังสิ้น 
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โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  และเหลือ
หน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ได้เงินคืนท้ังหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน  

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่า
มัดจ้าท่ีพักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืน
เงินทุกกรณี ท้ังมัดจ้า หรือค่าทัวร์ท้ังหมด เนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อ
ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ้านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่
เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอน
การตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 



 

รหัสโปรแกรม : LPT18-XJ172 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น 

เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการ

พ านักระยะส้ัน 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท้าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง

, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
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7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบ
บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมือง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย 
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด 
อาจท าให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคน
ขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่ อให้ได้
ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าด่ืมท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวม
จ้านวน 3 ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ใน
วันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดินทาง 


