
 

 

รหสัทวัร TTN1903450 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา เกียวโต มิยามา ทตโทร ิ6วัน4คืน[XJ] 
ไฮไลท!! เที่ยวทตโทริ เมืองแหงทะเลทรายญีปุ่�น  
ตามรอยอนิเมะโคนัน ยอดนักสืบจิว๋ และ อสูรนอยคิทาโร 
ชมดอกไมเมืองหนาว ณ สวนดอกไมฮานะไคโร 
ชมนิทรรศการลกูแพร นิจิสเซคิ เยือนเมืองเกาโกดังขาวคุราโยชิ 
ลิ้มรส อาหารทะเลสดอรอย ณ ตลาดปลาเมืองทตโทริ 
เยือนวดัทองคินคะคุจิ ชมพธิีชงชาญีปุ่�น ขอพร ณ ศาลเจาเฮอัน  
สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ณ หมูบานคายาบูกิ แหงเมืองมิยามา 
พิเศษ !! เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกี พรอมสมัผัสหมิะสีขาวโพลน  
ชอปปم�งจุใจ ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ เอ็กซโปซต้ีิ และถนนชินไซบาชิ 

 
 
 



 

 

โดยสายการบินแอรเอเชีย เอ็กซ XJ 
 

FREE WIFI ON BUS 
มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
06-11 มกราคม 2563  25,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  
07-12 มกราคม 2563  26,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  
08-13 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  
09-14 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  
10-15 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  
11-16 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
12-17 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
13-18 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
14-19 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
15-20 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
16-21 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
17-22 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
18-23 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
19-24 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
20-25 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
21-26 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
22-27 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
23-28 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
24-29 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
25-30 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
26-31 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  

27 มกราคม-01 กุมภาพันธ 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
28 มกราคม-02 กุมภาพันธ 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
29 มกราคม-03 กุมภาพันธ 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
30 มกราคม-04 กุมภาพันธ 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
31 มกราคม-05 กุมภาพันธ 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  



 

 

01-06 กุมภาพันธ 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
02-07 กุมภาพันธ 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
03-08 กุมภาพันธ 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
04-09 กุมภาพันธ 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
10-15 กุมภาพันธ 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
11-16 กุมภาพันธ 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
12-17 กุมภาพันธ 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
13-18 กุมภาพันธ 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
14-19 กุมภาพันธ 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
15-20 กุมภาพันธ 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
16-21 กุมภาพันธ 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
17-22 กุมภาพันธ 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
18-23 กุมภาพันธ 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
19-24 กุมภาพันธ 2563 26,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
20-25 กุมภาพันธ 2563 26,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  
21-26 กุมภาพันธ 2563 26,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  
22-27 กุมภาพันธ 2563 26,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  
23-28 กุมภาพันธ 2563 26,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  
24-29 กุมภาพันธ 2563 26,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  

25 กุมภาพันธ-01 มีนาคม 2563 26,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  
26 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 2563 26,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  
27 กุมภาพันธ-03 มีนาคม 2563 26,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  
28 กุมภาพันธ-04 มีนาคม 2563 26,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  
29 กุมภาพันธ-05 มีนาคม 2563 26,888.- 8,900.- 2°C - 12°C  

01-06 มีนาคม 2563 26,888.- 8,900.- 2°C - 12°C  
02-07 มีนาคม 2563 26,888.- 8,900.- 2°C - 12°C  
03-08 มีนาคม 2563 26,888.- 8,900.- 2°C - 12°C  
04-09 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 12°C  
05-10 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 12°C  
06-11 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 12°C  
07-12 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 12°C  



 

 

+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมกีารเปล่ียนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง+ 
** ปล. ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / เด็กอายุต่ํากวา 2 ป (Infant) ราคา 7,900 บาท/
ทาน 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น  
11.00 น. พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้าหนักเพิ่ม 
ตองเสียคาใชจาย)  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 
14.10 น. เหิรฟ�าสู เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ610 
21.55 น.   ถึง เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสู

ที่พัก (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนญุาตให

08-13 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 12°C  
09-14 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  
10-15 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  
11-16 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  
12-17 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  
13-18 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  
14-19 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  
15-20 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  



 

 

นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษ
ปรับและจับ**  
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู โรงแรมที่พัก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  

พักที่ Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่สอง   ศาลเจาเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ �น - วัดคินคะคุจิ - เมืองมิยามา – 

หมูบานคายาบูกิ – เกียวโต - เมืองโอซากา 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

 นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเกาของญี่ปุ�นที่มีประวัติ
ความเปนมายาวนานตั้งแตป ค.ศ. 794 ไดชื่อวาเมืองแหงศิลปะและวัฒนธรรม
ของญี ่ปุ �นอยางแทจริง ภายในเมืองเต็มไปดวยวัฒนธรรมดั้งเดิมอันนาสนใจ
บรรยากาศอาคารบานเรือนเกาแก ที่มีมนตเสนหของอดีตและปจจุบันที่ผสมผสาน
กันอยางลงตัว นําทานสู ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) ศาลเจาแหงน้ีน้ันถูกสรางขึ้นเพื่อใหระลึกถึงจักรพรรดิคาม



 

 

มุและจักรพรรด์ิโคเมอิ ผูที่มีความสําคัญตอเมืองเกียวโตอยางมาก เนื่องจากเปน
จักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต โดดเดนดวยสถาปตยกรรมในยุคเฮ
อัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษสีแดงที่ต้ังอยูดานหนาของวัด มีสีแดงสดใส
มองเห็นมาแตไกล ไฮไลท!!! จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คือ 
การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ �น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ �นนั้น มีขั ้นตอน
มากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั ้นตอนนั้นลวนมีพิธี 
รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยาง
เดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย เดินทางสู วัดคิน
คะคุจิ (Kinkakuji) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เดิมสรางขึ้นเพื่อใชเปน
บานพักของทานโชกุนอาชิกากา โยชิมิสุและทานมีความตั้งใจยกบานพักแหงนี้ให
เปนวัดนิกายเซนภายหลังจากที ่ทานเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันวา วัดทอง 
เน่ืองจากที่วัดน้ีจะมอีาคารหลักเปนสีทองเกือบทั้งหลังต้ังโดดเดนอยูกลางน้ํา ทําให
เกิดเปนเงาสะทอนกับพื้นน้ําเบ้ืองหนา จนเกิดเปนภาพที่สวยงามเปนอีกสัญลักษณ
หน่ึงของเมืองเกียวโต  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) บริการทานดวยเมนู ชาบูแสน
อรอย 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมิยามา(Miyama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชั่วโมง) เมืองชนบทบนภูเขา ชม หมู บานคายาบูกิ (Kayabuki no Sato) 
หมูบานทางทิศเหนือ ของเมืองนี้ เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ในหมูบานจะมี
กระทอมหลังคาสูงอยูในพื้นที่เกือบ 40 หลัง แตละบานมีการอนุรักษรูปแบบตัว
อาคารดานนอกดวยวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม โดยการมุงหลังคาแบบ kayabuki 
เอกลักษณเฉพาะอีกอยางนึงคือ หมูบานแหงนี้เปนบานจริงๆที่มีคนอยูอาศัย และ
ยังคงดําเนินชีวิตทํางานแบบคนทั่วๆไปในแถบน้ี เพียงแตดวยสถาปตยกรรมของ
บานที่คงความโบราณอิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศที่แทจริงของชนบทใน
ประเทศญี่ปุ�นตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู เมืองโอซากา (Osaka) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เปนเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 และมี
ประชากรมากเปนอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ�น และยังเปนเมืองที่ใหญที่สุดในสาม
นครเคฮันชิง ตั้งอยูในภูมิภาคคันไซบนเกาะฮนชู เปนหนึ่งในไมกี่เมืองที่มีสถานะ
เปนนครโดยขอบัญญัติรัฐบาลญี่ปุ�น  



 

 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่  Fujiya Osaka Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

วันที่สาม   เมืองทตโทริ - เนินทรายทตโทริ - พิพิธโคนันยอดนักสืบ - พิพิธภัณฑลูกแพร 
นิจิสเซคิ ทตโตริ – เมืองคุราโยชิ – โกดังกําแพงขาวคุราโยชิ - สวนดอกไมท
ตโตริฮานะไคโระ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)  
เดินทางสู เมืองทตโทริ (Totori) เมืองแหงทะเลทรายญี่ปุ�น ตั้งอยูทางตะวันตก
ของญี่ปุ�น มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอยางทะเลทราย และยังมีรองรอยทาง
ประวัติศาสตร รวมถึงสถานที่เกี่ยวกับการตูนอนิเมะชื่อดังอยางโคนันยอดนักสืบ
และอสูรนอยคิทาโร อีกดวย นําทานสู เนินทรายทตโทร ิ(Totori Sand Dunes) 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) หนึ่งในสามเนินทรายในประเทศญี่ปุ�น 
และเปนเนินทรายที่ใหญที่สุดอีกดวย เนินทรายของที่น่ีสีจะออกเหลืองคลํ้า เพราะ
มีการผสมของเน้ือทรายกับเถาภูเขาไฟ แตจุดเดนของเนินทรายที่น่ีคือทิวทัศนของ
ทรายสูงใหญที่ตัดกับสีของทองฟ�าและสีของทองทะเล อิสระใหทานทํากิจกรรม
ตางๆ บนเนินทราย เชน เครื่องรอนพาราไกลเดอร หรือจะนั่งรถมาเกวียนลาก 
หรือ ขี่อูฐ (ราคาไมรวมในคาทัวร)  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนู แกงกะหรี่ ส ีชมพู          

 



 

 

เดินทางสู พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ (The Gosho Aoyama Museum) 
หรือ โคนัน ทาวน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  ภายในพิพิธภัณฑมี 2 ช้ัน 
จัดแสดงผลงานของอาจารยอาโอยามา ตั้งแตสมัยประถม ไปจนถึงผลงานที่มี
ช่ือเสียงทั้งหลาย ทั้งตนฉบับการตนู แผนอนิเมะ หุนจําลองตัวละครเร่ืองโคนันยอด
นักสืบ และหองทํางานจําลอง สวนชั้นที่ 2 มีมุมใหทดลองแกไขคดีปริศนาที่
นาสนใจ รวมไปถึงตูเกมสเก็ตบอรดที่ใหเราสวมบทบาทโคนันคุง พิพิธภัณฑแหงน้ี
สรางขึ้นเพื่อแฟนคลับคุโด ชินอิจิยอดนักสืบ หรือ ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ของอาจารย
โกไซ อาโอยามา ผูเขียนซีรี่ยการตูนมังงะชื่อดังชุดนี้โดยเฉพาะ นําทานเดินทางสู 
พิพิธภัณฑลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ (Tottori Nijisseiki Pear Museum) 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) พิพิธภัณฑการเรียนรูเกี่ยวกับ ลูกแพรพันธุ
ศตวรรษที่ 20 (นิจิเซกิ) ภายในมีตนแพรขนาดใหญใหทานไดเก็บภาพความ
ประทับใจ มีลูกแพรกับสาลี่หลากหลายชนิดใหไดลองชิมเปรียบเทียบรสชาติกัน 
แถมยังเปนจุดชอปปم�งขนมเกี่ยวกับสาลี่และลูกแพรมากมาย นอกจากนี้ภายใน
พิพิทธภัณฑ ยังมีรานขนมสไตลฟรุตพารเลอร (Fruit Parlor) ที่มีซอฟทครีมลูก
แพร ใหเราไดลิ้มรสกัน อิสระใหทานสนุกสนานกับการเรียนรูและอรอยไปกับ
ผลิตภัณฑที่ทํามาจากลูกแพร สินคาขึ้นชื่อของเมืองทตโทริ ตามอัธยาศัย นําทาน
เดินทางสู เมืองคุราโยชิ (Kurayoshi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 นาท)ี ซึ่งขึ้น
ชื่อเรื่องอาคารบานเรือนสไตลยอนยุค  เปนเมืองคาขายที่เจริญรุงเรืองตั้งแตชวง
ปลายสมัยเอโดะไปจนถึงสมัยเมจิ จึงมีการอนุรักษสถาปตยกรรมบานพอคาแมคา
เก าแก ต างๆ เอาไว  เป นอย างด ี  ไฮไลท ! ! ! โกดังก ําแพงขาวคุราโยชิ 
(Kurayoshi's Shirakabe Storehouses) โกดังถือเปนเอกลักษณอยาง
หน่ึงของเมือง ที่สะทอนใหเห็นถึงความเปนมาในอดีตของเมืองน้ี ดานหลังโกดังแต
ละหลังจะมีสะพานหินเล็กๆ พาดขามทางน้ําที่ขุดเอาไว ทัศนียภาพเชนน้ีเปนอะไร
ที่งดงามมาก จึงไมแปลกใจเลยที่จุดนี้จะกลายเปนแหลงถายรูปยอดนิยมขึ้นมา 
อิสระใหทานชมวิวอาคารบานเรือน ที่จะใหทานไดสัมผัสความรูสึกราวกับยอน
เวลากลับไปในอดีต 
จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนดอกไมทตโตรฮิานะไคโระ (Tottori Hanakairo) 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) คือสวนดอกไมที่ใหญที่สุดในญี่ปุ�นซ่ึงสามารถ
เพลิดเพลินกับดอกไมกวา 2 ลานดอกรวมกวา 400 สายพันธุทามกลางฉากหลัง



 

 

เปนภูเขาไดเซ็นอันยิ่งใหญไดตลอดทั้งป ในชวงฤดูหนาว ทานจะไดสัมผัสความงาม
ของกลวยไมภายในเรือนกระจก และการจัดแสดงการประดับไฟ หรือที่เรียกวา 
Flower Illumination ที ่จะมีใหทานไดเพลิดเพลินใจในชวงฤดูหนาวเทาน้ัน 
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูที่พัก  

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่  Yonago Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

วันที่สี ่ ลานสกีไดเซ็น - เมืองสะไกมินาโตะ – ถนนมิสุกิ ชิ

เกะร ุ- ตลาดปลานะคะอุระ – ศูนยปลาสะไกมินาโตะ – ปราสาทขนมหวาน - 
เมืองโอซากา 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)  
 จากนั้นนําทานเดินทางสู ไดเซ็น สกี (Daisen Ski Resort) (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 10-15 นาที) เปนลานสกีที่ไดรับความนิยม เสนทางสกีเต็มไปดวยความ
หลากหลาย ไดรับความนิยมจากนักสกีทั้งมืออาชีพและมือสมัครเลน ทั้งชาวญีปุ่�น
และชาวตางชาติ อิสระใหทานไดสัมผัสหิมะสีขาวและเพลิดเพลินตามอัธยาศัย 
(ราคาไมรวมคาอุปกรณบนลานสกี คากระเชาและชุดอุปกรณกันหนาว **
หมายเหตุ ทั้งนี้ในฤดูหนาวบางวันสภาพภูมิอากาศอาจไมเอื้ออํานวยตอการ
เดินทาง การขึ้นเขาเลนสกี รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนสถานที่เลนสกี 
หรือปรับโปรแกรมสถานที่ทองเที่ยวไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงให



 

 

ทราบลวงหนา) จากน้ันเดินทางสู เมืองสะไกมินาโตะ เมืองแหงอาหารทะเลและ
เปนบานเกิดของคุณมิสุกิ ชิเกะรุ (Mizuki Shigeru) ผู เขียนมังงะเรื่องอสูร
นอยคิทาโร (GeGeGe no Kitaro) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) 
จากน้ันอิสระใหทานเดินชอปปم�ง ณ ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ (Mizuki Shigeru Road) 
ถนนความยาวรวม 800 เมตร ที่เรียงรายไปดวยรูปปم�นสัมฤทธิ์ของเหลาตัวการตูน
ปศาจจากเรื่องอสูรนอยคิทาโร กวา 177 ตัว รูปปم�นทั้งหมดติด QR โคดเอาไวให
เราสามารถใชสมารทโฟนสแกนเพื่ออานขอมูลรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษและ
ภาษาอื่นๆ ได ถนนแหงน้ี เต็มไปดวยรานจําหนายสินคาเกี่ยวกับคิทาโรมากมาย 
อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการถายรูป และเดินเลนตามอัธยาศัย  

เที่ยง         อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู ตลาดปลานะคะอุระ (Fish Market Nakaura) เปนราน
จําหนายของฝาก ผลิตภัณฑจากทะเล ตรงประตูทางเขา มีรูปปم�นหินที่ชื่อวา กาอิ
นะคิทาโร ขนาดยักษสูงกวา 7.7 เมตร เปนสัญลักษณใหนักทองเที่ยวไดถายรูปกนั 
ที่น่ีมีสินคาจําหนายมากมายหลากหลายชนิด เชน ขนมขึ้นช่ือประจําจังหวัดทตโตริ
และของแปรรูปจากผลิตภัณฑทางทะเล แตสินคาที่ไดรับความนิยมมากเปนพิเศษ
จะเปนอาหารทะเลอบกรอบหรือ ซีฟู�ดชิพส ซึ ่งผานกระบวนการแปรรูปสดๆ 
ภายในตลาดแหงนี้ จากจุดนี้ไมไกล ทานสามารถเดินเทาไมเกิน 10 นาที ไปยัง 
ศูนยปลาสะไกมินาโตะ (Sakaiminato Sakana Centre) ตลาดแหงนี้ เชฟ
จะปรุงอาหารทะเลที่ลูกคาซื้อไปใหชมกันตรงนั้น โดยจะแลปลาเปนซาชิมิและเด็ด
ขาปูออก ทําใหลูกคาสามารถทานไดอยางสะดวกสบาย ภายในศูนยมีการจัดโซน
สําหรับทานอาหารเอาไวให แถมเรายังสามารถเพลิดเพลินกับบารบีควิอาหารทะเล
ไดขึ้นอยูกับฤดูกาลดวย อิสระใหทานเลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย จากน้ัน
นําทานเดินทางสู ปราสาทขนมหวานโคโตบุกิโจ (Okashi no Kotobuki Jo) 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เปนรานขนมหวานแสนอรอยที่ถูกออกแบบให
มีลักษณะเปนปราสาท ต้ังอยูบนเนินเขาไดเซ็น ภายในรานจะมีขนมที่ทขีายเฉพาะที่
รานแหงนี้เทานั้น และยังมีของฝากเมืองทตโทริ ที่มีใหทานไดซื้อมากมายจนเลือก
ไมถูกเลยทีเดียว โดยเฉพาะขนมมัทฉะ ฟองดูว ยี ่หอ KAnoZa ทีไดรับราวัล 
Grand Gold Award จากสถาบัน Monde Selection ที่มาถึงที่นี่แลวตองไม



 

 

พลาดที่จะซื้อกลับไป ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินกลับสูเมืองโอซากา (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่ Osaka Fujiya Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่หา หุบเขามิโนะ - น้ําตกมิโนะ – เอ็กซโปซิตี้ - ปราสาทโอซากา (ดานนอก) – ชิน

ไซบาชิ - สนามบินคันไซ  

  เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
จากนั้นนําทานเที่ยวชม หุบเขามิโนะ  (Minoh park) หรือ มิโนะโอะ Mino-o 
นําทานชม นํ้าตกมิโนะ (Minoh Waterfall) ที่ตั้งตระหงานดวยความกวาง 5 
เมตร และสูง 33 เมตรลงไปเปนหุบเขาซึ่งทอดลัดเลาะไปตามแนวป�า มีพรรณไม
ราว 980 ชนิด แมลงกวา 3,000 ชนิดอาศัยอยู อิสระใหทานชมความงามตาม
อัธยาศัย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) นําทานชอปปم�ง ณ เอ็กซโปซิตี้ 
(Expo City) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ที่เที ่ยวแหงใหมในโอซากา 
ศูนยรวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น เอ็กซโปซิต้ีเปนสวน
หนึ่งของสวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ที่จัดขึ้นเมื่อป 
1970 ตั ้งอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา มีเนื ้อที่ทั ้งหมดราว ๆ 172,000 
ตารางเมตร ภายในพื้นที่แหงนี้มีแหลงความบันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต 
fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิ ส ร ะ
ใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ทั้งชอปปم�ง กินขาว หรือแมแตถายรูปไดตาม
อัธยาศัย 
เอ็กซโปซิตี้ ไดแบงออกเปน 8 โซนใหญ ๆ ดวยกัน ดังน้ี 



 

 

1. NIFREL พิพิธภัณฑสัตวนํ้า จัดแสดงสัตวตาง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองาน
ศิลปะ และยังใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับสัตวอยางใกลชิด 

2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปดโอกาสใหผู
เขาชมไดเรียนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไมซํ้าใคร ทามกลางบรรยากาศของ
เมืองตาง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา 

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแหงแรกในญี่ปุ�น ที่จะทําให
คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการตูนตัวโปรด 

4. Orbi สถานที่แหงการเรียนรูธรรมชาติ 
5. ANIPO สวนสนุกที่เครื ่องเลนหลายอยางถูกออกแบบใหเด็กๆสามารถเลน

พรอมกับพอแมได ทําใหเด็กๆไมกลัวและสนุกสนานรวมกันไดทั้งครอบครัว   
6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคคัน

ไซ  
7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหมภายใตแนวคิดของการตูนดัง 

Shaun the Sheep เด็กๆจะไดสนุกสนานในแบบฟารมเล้ียงแกะในทุงกวาง 
ทั้งวิ่งเลนกับตัวการตูนแกะ Shaun และหอยโหนชิงชาเถาวัลยแบบทารซาน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนยการคาที่รวมสินคาทุกอยางทุกประเภททั้งของ
ญี่ปุ�นและจากนานาชาติทั่วโลก ไมเพียงแตแบรนดเนมช่ือดังราคาหรู แตยังมทีัง้
ราน 100 เยนอยาง Daiso, ราน 3coin ที่สินคาทุกอยางราคา 300 เยน 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 จากนั้นนําทานสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ดานนอก) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที) เปนหนึ ่งในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา 
หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพง
หินคอนกรีต, คูนํ ้า และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยูทางป�อมตะวักตก ความงดงามของ
ปราสาท ถือวาเปนสัญลักษณของเมืองโอซากา ที่นักทองเที่ยวทั่วโลกตางใหความ
สนใจที่จะมาเยือนและชมตลอดทั้งป (ใชเวลาเดินทางจากสนามบิน 50 นาที) ให
ทานอิสระชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 
นาที) บริเวณแหลงชอปปم�งแหงนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวย
รานคาปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอางค รานรองเทา กระเป�านาฬิกา ราน
กาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเส้ือผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน 



 

 

Zara H&M Beans ABC Mart เปนตน เรียกวามีทุกอยางที่ตองการรวมกันอยู
บริเวณน้ี จากน้ัน ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
23.55 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ611 

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
วันที่หก  สนามบินดอนเมือง 
03.55 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

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

สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตั๋วเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร 
 
 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบนิแอรเอเซียเทานั้น*  
** ทั้งน้ีหากสายการบนิไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบรษัิทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบนิเครือเดียวกนักับไฟลท
อินเตอร และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตัว๋ภายในประเทศทกุครัง้  
เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 



 

 

 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ �น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ �น สามารถใหบริการวันละ 10 
ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผู บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 



 

 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
  คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกคร้ัง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื ่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดนิทางได หากผูเดินทางทกุทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดนิทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  



 

 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทาํ
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไม

มีเงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
  สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเทีย่วทรปิใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 
  ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
  กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่

ม ีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT 



 

 

และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมอืง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมอืจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด 



 

 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ช่ัวโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . วันเดินทาง

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

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............

ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผูเดินทาง (กรณุากรอกช่ือไทยและองักฤษอยางถูกตองตามหนังสอืเดินทาง เรียง

ตามหองพัก) 
ล ําดั
บ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/

ป) 
1    
2    
3    
4    
5    



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา

วิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารบัทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 

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

6    
7    
8    
9    
10    


