
 

 

รหสัทวัร TTN1903451 
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 !! ชมวิวเมืองโยนาโกะ พรอมซากุระ ณ ซากปราสาทโยนาโกะ    
ชอปปم�งจุใจ ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ เอ็กซโปซต้ีิ และถนนชินไซบาชิ 
 

 



 

 

โดยสายการบินแอรเอเชีย เอ็กซ XJ 
FREE WIFI ON BUS 
มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว 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  
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 (วันสงกรานต) B.1 39,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
10-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต) B.2 39,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  



 

 

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

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพิ่ม 
ตองเสียคาใชจาย)  
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 
14.10 น. เหิรฟ�าสู เมืองคนัไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ610 
21.55 น.   ถึง เมืองคนัไซ ประเทศญี่ปุ�น หลงัจากผานขัน้ตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสู

ที่พัก (เวลาทีญ่ี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่�นไมอนุญาตให

11-16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต) B.1 39,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
11-16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต) B.2 39,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
12-17 เมษายน 2563 (วันสงกรานต) B.1 39,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
12-17 เมษายน 2563 (วันสงกรานต) B.2 39,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
13-18 เมษายน 2563 (วันสงกรานต) 34,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
14-19 เมษายน 2563 (วันสงกรานต) 33,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
15-20 เมษายน 2563  31,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  



 

 

นําอาหารสด จําพวก เน้ือสตัว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษ
ปรับและจับ**  
จากน้ันนําทานเดนิทางเขาสู โรงแรมทีพั่ก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  

พักที ่ Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเทาระดบัเดียวกนั 
วันทีส่อง   ศาลเจาเฮอัน – การเรียนพิธชีงชาญี่ปุ�น - วดัคินคะคุจิ - เมืองมิยามา – 

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

 นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต (Kyoto) เมอืงหลวงเกาของญี่ปุ�นที่มปีระวติั
ความเปนมายาวนานต้ังแตป ค.ศ. 794 ไดช่ือวาเมืองแหงศิลปะและวฒันธรรม
ของญ่ีปุ�นอยางแทจริง ภายในเมอืงเต็มไปดวยวัฒนธรรมด้ังเดมิอันนาสนใจ
บรรยากาศอาคารบานเรือนเกาแก ที่มมีนตเสนหของอดีตและปจจุบันทีผ่สมผสาน
กันอยางลงตวั นําทานสู ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) ศาลเจาแหงน้ีน้ันถกูสรางขึ้นเพื่อใหระลกึถึงจกัรพรรดิคาม



 

 

มุและจกัรพรรด์ิโคเมอิ ผูที่มคีวามสําคัญตอเมอืงเกียวโตอยางมาก เน่ืองจากเปน
จักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต โดดเดนดวยสถาปตยกรรมในยคุเฮ
อัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษสีแดงทีต้ั่งอยูดานหนาของวดั มีสีแดงสดใส
มองเห็นมาแตไกล ไฮไลท!!! จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คอื 
การเรียนพิธชีงชาญี่ปุ�น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่�นน้ัน มีขั้นตอน
มากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนน้ันลวนมีพธิ ี
รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พธิีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยาง
เดียว ยงัเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพธิกีารชงชาน้ีอีกดวย เดินทางสู วัดคิน
คะคุจิ (Kinkakuji) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เดิมสรางขึ้นเพื่อใชเปน
บานพกัของทานโชกุนอาชิกากา โยชิมิสุและทานมคีวามต้ังใจยกบานพกัแหงน้ีให
เปนวดันิกายเซนภายหลังจากที่ทานเสียชีวติ คนไทยนิยมเรียกกันวา วัดทอง 
เน่ืองจากทีว่ดัน้ีจะมีอาคารหลักเปนสีทองเกือบทั้งหลังต้ังโดดเดนอยูกลางนํ้า ทําให
เกิดเปนเงาสะทอนกับพื้นน้ําเบ้ืองหนา จนเกิดเปนภาพที่สวยงามเปนอีกสัญลักษณ
หน่ึงของเมืองเกียวโต  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (2) บริการทานดวยเมนู ชาบแูสน
อรอย 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมิยามา(Miyama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ช่ัวโมง) เมืองชนบทบนภูเขา ชม หมูบานคายาบูกิ (Kayabuki no Sato) 
หมูบานทางทศิเหนือ ของเมืองน้ี เปนแหลงทองเที่ยวทีม่ีช่ือเสียง ในหมูบานจะมี
กระทอมหลงัคาสูงอยูในพื้นที่เกือบ 40 หลงั แตละบานมกีารอนุรักษรูปแบบตัว
อาคารดานนอกดวยวฒันธรรมแบบด้ังเดิม โดยการมุงหลงัคาแบบ kayabuki 
เอกลักษณเฉพาะอีกอยางนึงคือ หมูบานแหงน้ีเปนบานจริงๆทีม่คีนอยูอาศัย และ
ยังคงดําเนินชีวติทํางานแบบคนทัว่ๆไปในแถบน้ี เพียงแตดวยสถาปตยกรรมของ
บานทีค่งความโบราณอิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศที่แทจริงของชนบทใน
ประเทศญี่ปุ�นตามอัธยาศัย จากน้ันเดินทางสู เมืองโอซากา (Osaka) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เปนเมืองทีม่ีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 และมี
ประชากรมากเปนอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ�น และยงัเปนเมอืงที่ใหญที่สุดในสาม



 

 

นครเคฮันชิง ต้ังอยูในภูมภิาคคันไซบนเกาะฮนชู เปนหน่ึงในไมกี่เมืองทีม่ีสถานะ
เปนนครโดยขอบัญญัติรัฐบาลญี่ปุ�น  

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที ่  Fujiya Osaka Hotel หรือเทียบเทาระดบัเดียวกนั 

วันทีส่าม   เมืองทตโทริ - เนินทรายทตโทริ - พิพิธโคนันยอดนักสืบ - พิพิธภัณฑลูกแพร 

นิจิสเซค ิทตโตริ – เมืองคุราโยชิ – โกดังกําแพงขาวคุราโยชิ - สวนดอกไมท
ตโตรฮิานะไคโระ 

 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)  

เดินทางสู เมืองทตโทริ (Totori) เมืองแหงทะเลทรายญ่ีปุ�น ต้ังอยูทางตะวันตก
ของญ่ีปุ�น มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาตอิยางทะเลทราย และยงัมรีองรอยทาง
ประวัตศิาสตร รวมถงึสถานที่เกี่ยวกับการตูนอนิเมะช่ือดังอยางโคนันยอดนักสืบ
และอสูรนอยคิทาโร อีกดวย นําทานสู เนินทรายทตโทริ (Totori Sand 
Dunes) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.20 ช่ัวโมง) หน่ึงในสามเนินทรายใน



 

 

ประเทศญี่ปุ�น และเปนเนินทรายที่ใหญที่สุดอีกดวย เนินทรายของที่น่ีสีจะออก
เหลืองคลํ้า เพราะมกีารผสมของเน้ือทรายกับเถาภูเขาไฟ แตจุดเดนของเนินทราย
ที่น่ีคือทิวทัศนของทรายสูงใหญทีตั่ดกบัสีของทองฟ�าและสีของทองทะเล อิสระให
ทานทํากิจกรรมตางๆ บนเนินทราย เชน เคร่ืองรอนพาราไกลเดอร หรือจะน่ังรถมา
เกวียนลาก หรือ ขี่อูฐ (ราคาไมรวมในคาทวัร)  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) เมนู แกงกะหรี ่สชีมพู            
เดินทางสู พิพิธภณัฑโคนันยอดนักสืบ (The Gosho Aoyama Museum) 
หรือ โคนัน ทาวน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  ภายในพิพธิภัณฑมี 2 
ช้ัน จัดแสดงผลงานของอาจารยอาโอยามา ต้ังแตสมัยประถม ไปจนถงึผลงานที่มี
ช่ือเสียงทัง้หลาย ทัง้ตนฉบับการตูน แผนอนิเมะ หุนจําลองตัวละครเร่ืองโคนันยอด
นักสืบ และหองทาํงานจําลอง สวนช้ันที ่2 มีมมุใหทดลองแกไขคดีปริศนาที่
นาสนใจ รวมไปถงึตูเกมสเกต็บอรดที่ใหเราสวมบทบาทโคนันคุง พพิิธภัณฑแหงน้ี
สรางขึ้นเพื่อแฟนคลบัคุโด ชินอิจิยอดนักสืบ หรือ ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ของอาจารย
โกไซ อาโอยามา ผูเขียนซีร่ียการตูนมังงะช่ือดังชุดน้ีโดยเฉพาะ นําทานเดินทางสู 
พิพิธภณัฑลกูแพร นิจิสเซคิ ทตโตร ิ(Tottori Nijisseiki Pear Museum) 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาท)ี พิพิธภัณฑการเรียนรูเกี่ยวกับ ลกูแพรพันธุ
ศตวรรษที ่20 (นิจิเซกิ) ภายในมตีนแพรขนาดใหญใหทานไดเก็บภาพความ
ประทบัใจ มีลูกแพรกับสาลี่หลากหลายชนิดใหไดลองชิมเปรียบเทียบรสชาตกิัน 
แถมยังเปนจดุชอปปم�งขนมเกี่ยวกับสาลี่และลกูแพรมากมาย นอกจากน้ีภายใน
พิพิทธภัณฑ ยงัมีรานขนมสไตลฟรุตพารเลอร (Fruit Parlor) ทีม่ีซอฟทครีมลกู
แพร ใหเราไดลิ้มรสกัน อิสระใหทานสนุกสนานกับการเรียนรูและอรอยไปกับ
ผลิตภัณฑที่ทาํมาจากลกูแพร สินคาขึ้นช่ือของเมืองทตโทริ ตามอัธยาศัย นําทาน
เดินทางสู เมืองคุราโยชิ (Kurayoshi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 นาท)ี ซึง่ขึน้
ช่ือเร่ืองอาคารบานเรือนสไตลยอนยุค  เปนเมอืงคาขายที่เจริญรุงเรืองต้ังแตชวง
ปลายสมัยเอโดะไปจนถึงสมัยเมจ ิจึงมกีารอนุรักษสถาปตยกรรมบานพอคาแมคา
เกาแกตางๆ เอาไวเปนอยางดี ไฮไลท!!! โกดงักําแพงขาวคุราโยชิ 
(Kurayoshi's Shirakabe Storehouses) โกดงัถือเปนเอกลักษณอยาง
หน่ึงของเมือง ที่สะทอนใหเห็นถงึความเปนมาในอดีตของเมืองน้ี ดานหลังโกดังแต



 

 

ละหลังจะมีสะพานหินเล็กๆ พาดขามทางน้ําทีขุ่ดเอาไว ทศันียภาพเชนน้ีเปนอะไร
ที่งดงามมาก จึงไมแปลกใจเลยที่จดุน้ีจะกลายเปนแหลงถายรูปยอดนิยมขึ้นมา 
อิสระใหทานชมวิวอาคารบานเรือน ที่จะใหทานไดสัมผัสความรูสกึราวกับยอน
เวลากลบัไปในอดีต 
จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนดอกไมทตโตรฮิานะไคโระ (Tottori 
Hanakairo) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) คือสวนดอกไมที่ใหญที่สุดใน
ญี่ปุ�นซ่ึงสามารถเพลิดเพลินกับดอกไมกวา 2 ลานดอกรวมกวา 400 สายพนัธุ
ทามกลางฉากหลงัเปนภูเขาไดเซ็นอันยิ่งใหญไดตลอดทั้งป จากน้ันนําทานเดินทาง
กลับสูที่พกั  

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที ่ Royal Hotel DAISEN หรือเทียบเทาระดบัเดียวกนั 

วันทีส่ี่  เมืองโยนาโกะ - ซากปราสาทโยนาโกะ - เมืองสะไกมินาโตะ – ถนนมิสุกิ ชิ

เกะร ุ- ตลาดปลานะคะอุระ – ศูนยปลาสะไกมินาโตะ – ปราสาทขนมหวาน - 
เมืองโอซากา 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)  



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองโยนาโกะ (Yonako) เมืองใหญทีอ่ยูใจกลางฝم�งตะวันตก
ของจงัหวดัทตโทริ นําทานสู ซากปราสาทโยนาโกะ (Yonoko Castle Ruin) 
สรางอยูบนสุดเนินมินาโตะยามะที่สูงถงึ 90 เมตรกลางเมืองโยนาโกะ และใน
บางคร้ังก็เรียกกันวา ปราสาทคุเมะ ตัวอาคารด้ังเดมิถูกทําลายลงจนหมด เหลือ
แตเพียงซากปราสาทเทาน้ัน ที่น่ีไดรับเลือกเปนโบราณสถานแหงชาติในป ค.ศ. 
2006  บริเวณดานบนของซากปราสาท สามารถชมทิวทัศนอันงดงามของเมืองโย
นาโกะ จากน้ันเดินทางสู เมืองสะไกมินาโตะ เมืองแหงอาหารทะเลและเปนบาน
เกิดของคณุมิสกิุ ชิเกะรุ (Mizuki Shigeru) ผูเขียนมงังะเรือ่งอสูรนอยคิทาโร 
(GeGeGe no Kitaro) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) จากน้ันอิสระให
ทานเดินชอปปم�ง ณ ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ (Mizuki Shigeru Road) ถนนความยาว
รวม 800 เมตร ที่เรียงรายไปดวยรูปปم�นสัมฤทธิ์ของเหลาตัวการตูนปศาจจากเร่ือง
อสูรนอยคิทาโร กวา 177 ตัว รูปปم�นทั้งหมดติด QR โคดเอาไวใหเราสามารถใช
สมารทโฟนสแกนเพื่ออานขอมูลรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ ได 
ถนนแหงน้ี เต็มไปดวยรานจําหนายสินคาเกี่ยวกับคิทาโรมากมาย อิสระใหทาน
เพลิดเพลินกับการถายรูป และเดินเลนตามอัธยาศัย  

เที่ยง         อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู ตลาดปลานะคะอรุะ (Fish Market Nakaura) เปนราน
จําหนายของฝาก ผลิตภัณฑจากทะเล ตรงประตทูางเขา มีรูปปم�นหนิที่ช่ือวา กาอิ
นะคทิาโร ขนาดยกัษสงูกวา 7.7 เมตร เปนสัญลักษณใหนักทองเที่ยวไดถายรูปกัน 
ที่น่ีมีสินคาจาํหนายมากมายหลากหลายชนิด เชน ขนมขึ้นช่ือประจําจงัหวดัทตโตริ
และของแปรรูปจากผลิตภัณฑทางทะเล แตสินคาที่ไดรับความนิยมมากเปนพิเศษ
จะเปนอาหารทะเลอบกรอบหรือ ซีฟู�ดชพิส ซึง่ผานกระบวนการแปรรูปสดๆ 
ภายในตลาดแหงน้ี จากจดุน้ีไมไกล ทานสามารถเดินเทาไมเกิน 10 นาท ีไปยัง 
ศูนยปลาสะไกมินาโตะ (Sakaiminato Sakana Centre) ตลาดแหงน้ี เชฟ
จะปรุงอาหารทะเลที่ลูกคาซื้อไปใหชมกนัตรงน้ัน โดยจะแลปลาเปนซาชิมิและเด็ด
ขาปูออก ทําใหลูกคาสามารถทานไดอยางสะดวกสบาย ภายในศูนยมกีารจดัโซน
สําหรับทานอาหารเอาไวให แถมเรายงัสามารถเพลิดเพลินกับบารบีคิวอาหารทะเล
ไดขึ้นอยูกับฤดูกาลดวย อิสระใหทานเลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย จากน้ัน



 

 

นําทานเดินทางสู ปราสาทขนมหวานโคโตบกิุโจ (Okashi no Kotobuki Jo) 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เปนรานขนมหวานแสนอรอยทีถู่กออกแบบให
มีลักษณะเปนปราสาท ต้ังอยูบนเนินเขาไดเซ็น ภายในรานจะมขีนมที่ทีขาย
เฉพาะที่รานแหงน้ีเทาน้ัน และยังมีของฝากเมอืงทตโทริ ทีม่ีใหทานไดซื้อมากมาย
จนเลือกไมถกูเลยทีเดียว โดยเฉพาะขนมมัทฉะ ฟองดูว ยี่หอ KAnoZa ทีไดรับ
ราวัล Grand Gold Award จากสถาบัน Monde Selection ทีม่าถึงที่น่ีแลว
ตองไมพลาดที่จะซื้อกลับไป ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินกลับสูเมืองโอซากา (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที ่ Osaka Fujiya Hotel หรือเทียบเทาระดบัเดียวกนั 
วันทีห่า หุบเขามิโนะ - น้ําตกมิโนะ – เอ็กซโปซิตี้ - ปราสาทโอซากา (ดานนอก) – ชิน

ไซบาชิ - สนามบนิคันไซ  
    เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

จากน้ันนําทานเที่ยวชม หุบเขามิโนะ  (Minoh park) หรือ มิโนะโอะ Mino-o 
นําทานชม น้ําตกมิโนะ (Minoh Waterfall) ที่ต้ังตระหงานดวยความกวาง 5 
เมตร และสงู 33 เมตรลงไปเปนหบุเขาซึง่ทอดลัดเลาะไปตามแนวป�า มีพรรณไม
ราว 980 ชนิด แมลงกวา 3,000 ชนิดอาศัยอยู อิสระใหทานชมความงามตาม
อัธยาศัย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) นําทานชอปปم�ง ณ เอ็กซโปซิตี ้
(Expo City) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ที่เที่ยวแหงใหมในโอซากา 
ศูนยรวมความบันเทงิที่ยิง่ใหญที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น เอ็กซโปซิต้ีเปนสวน
หน่ึงของสวนสาธารณะที่สรางขึน้เพื่อระลึกถงึงานเวิลดเอ็กซโป ที่จดัขึ้นเมื่อป 



 

 

1970 ต้ังอยูในเมอืงซอิุตะ จงัหวัดโอซากา มีเน้ือที่ทัง้หมดราว ๆ 172,000 
ตารางเมตร ภายในพื้นที่แหงน้ีมีแหลงความบันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต 
fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระ
ใหทานเพลดิเพลินกับกิจกรรมตางๆ ทัง้ชอปปم�ง กินขาว หรือแมแตถายรูปไดตาม
อัธยาศัย 
เอ็กซโปซติี้ ไดแบงออกเปน 8 โซนใหญ ๆ ดวยกัน ดังน้ี 
1. NIFREL พิพิธภัณฑสัตวน้ํา จดัแสดงสตัวตาง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองาน

ศิลปะ และยงัใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับสตัวอยางใกลชิด 
2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปดโอกาสใหผู

เขาชมไดเรียนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไมซํ้าใคร ทามกลางบรรยากาศของ
เมืองตาง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา 

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแหงแรกในญี่ปุ�น ที่จะทําให
คุณหลงใหลและผจญภัยไปกบัการตูนตัวโปรด 

4. Orbi สถานที่แหงการเรียนรูธรรมชาติ 
5. ANIPO สวนสนุกที่เคร่ืองเลนหลายอยางถกูออกแบบใหเด็กๆสามารถเลน

พรอมกบัพอแมได ทําใหเด็กๆไมกลวัและสนุกสนานรวมกันไดทั้งครอบครัว   
6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรขนาดใหญที่สุดในภูมภิาคคัน

ไซ  
7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหมภายใตแนวคดิของการตูนดงั 

Shaun the Sheep เด็กๆจะไดสนุกสนานในแบบฟารมเลี้ยงแกะในทุงกวาง 
ทั้งวิ่งเลนกับตัวการตูนแกะ Shaun และหอยโหนชิงชาเถาวัลยแบบทารซาน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนยการคาที่รวมสินคาทกุอยางทุกประเภททัง้ของ
ญี่ปุ�นและจากนานาชาติทั่วโลก ไมเพียงแตแบรนดเนมช่ือดังราคาหรู แตยงัมี
ทั้งราน 100 เยนอยาง Daiso, ราน 3coin ที่สินคาทุกอยางราคา 300 เยน 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 
 จากน้ันนําทานสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ดานนอก) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 30 นาท)ี เปนหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมอืงโอซากา 
หอคอยปราสาทจะมอียูดวยกันทัง้หมด 8 ช้ัน ตัวปราสาทถกูลอมรอบดวยกําแพง



 

 

หินคอนกรีต, คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุซึง่อยูทางป�อมตะวกัตก ความงดงามของ
ปราสาท ถอืวาเปนสัญลักษณของเมืองโอซากา ที่นักทองเที่ยวทัว่โลกตางใหความ
สนใจที่จะมาเยือนและชมตลอดทั้งป (ใชเวลาเดินทางจากสนามบิน 50 นาที) ให
ทานอิสระชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 
นาท)ี บริเวณแหลงชอปปم�งแหงน้ีมคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวย
รานคาปลกี รานแฟรนไชส รานเคร่ืองสําอางค รานรองเทา กระเป�านาฬิกา ราน
กาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเส้ือผาสตรีทแบรนดทัง้ญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน 
Zara H&M Beans ABC Mart เปนตน เรียกวามทีุกอยางทีต่องการรวมกนัอยู
บริเวณน้ี จากน้ัน ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
23.55 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ611 
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
วันทีห่ก  สนามบนิดอนเมือง 
03.55 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทบัใจ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

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



 

 

 
 
บรษัิทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบรกิาร
ของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่�น สามารถใหบริการวันละ 10 
ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบรหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พกั 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
  ภาษมีูลคาเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทาํหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามนิิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ทีม่ิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครัง้ 
(เน่ืองจากทางญีปุ่�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× คามคัคุเทศกทองถิ่น และหวัหนาทวัรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทปิมัคคุเทศก, คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทรปิ, คาทปิหัวหนาทวัรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากตํา่กวากาํหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทกุทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง



 

 

ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคาทาํ
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมดัจําตามที่กาํหนด ขออนญุาตตัดที่นัง่ใหลกูคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิโดยไม

มีเงือ่นไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้หมดหรือบางสวน ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงนิ พรอมระบชุื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
  สงรายชื่อสํารองทีน่ั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใคร
บาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคนืทัง้หมด 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทวัรทั้งหมด 



 

 

  ยกเลิกหลงั 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่

มีการการันตีคามัดจําทีพั่กโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคนืเงินได รวมถงึเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคนืเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบนิน้ันๆ 

หมายเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมอืงทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมือ่ทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงนิ
มดัจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรอื
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบตัิการเขา
ประเทศญีปุ่�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศ

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

คุณสมบตัิการเขาประเทศญีปุ่�น (สําหรบักรณีการเขาประเทศญีปุ่�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายกุารใชงานเหลืออยู ไมตํา่กวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขดัตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมปีระวติัการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถกู

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถกูปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 



 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอานศกึษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษทั 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตตุางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิ

บิน, การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ่งของผดิ
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหองพกั เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของ
ผูที่พกั ทัง้น้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรณุาแจงบรษัิทฯ 
อยางนอย 7 วนักอนการเดินทาง มฉิะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพจิารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทาํที่สอไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสาร
เดินทางไมถกูตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

12. กรณีตองการพกัแบบ 3 ทาน ตอหองหรอืหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพกัคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทติย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังทีต่องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันที ่2 ของการเดินทาง ถงึวนัที ่3 ของ
การเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิม่เวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลกั จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 

รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางท้ังหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชท้ังหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    



 

 

 
หมายเหต ุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือววั  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

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

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