
 

 

รหัสทัวร TTN2000373 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา เกียวโต ทตโตริ ซุปตาร ซากุระ ว๊ิงวับ 6D 4N (XJ) 
เมืองอาราชิยามา - สวนป�าไผ - เมืองมิยามา – หมูบานคายาบูก ิ– เมืองทาเคชิมะ – ศาลเจา
ชิระฮิเกะ – เมืองอิงะ - เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจาเฮอัน - ชอปปم�งเอ็กซโป ซิต้ี – ปราสาท
โอซากา – ชอปปم�งชินไซบาชิ - เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ - พพิิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ – 
พิพิธภัณฑลูกแพร นิจสิเซคิ ทตโตร ิ- เมืองคุราโยชิ – โกดังกําแพงขาวคุราโยชิ – สวนดอกไมท
ตโตริฮานะไคโระ - เมืองโยนาโกะ - ซากปราสาทโยนาโกะ - เมืองสะไกมินาโตะ – ถนนมิสุกิ ชิเกะ
รุ - ตลาดปลานะคะอุระ – ศูนยปลาสะไกมินาโตะ – ปราสาทขนมหวาน - เมืองโอซากา 

 



 

 

โดยสายการบินแอรเอซียเอ็กซ (XJ) 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว อุณหภูมิ  

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

27 มีนาคม-01 เมษายน 
2563 28,888.- 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  

04-09 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  
05-10 เมษายน 2563 31,888.- 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 35,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
09-14 เมษายน 2563  

(วันสงกรานต) 35,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  



 

 

 
+สภาพอากาศเปนเพยีงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีก
คร้ัง+ 
** ปล. ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / เด็กอายุต่ํากวา 2 ป (Infant) ราคา 7,900 บาท/
ทาน 
 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
 
22.30 น. พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบั 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

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  

13-18 เมษายน 2563  
(วันสงกรานต) 35,888.- 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  



 

 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง จดั
ท่ีน่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตอง
เสียคาใชจาย) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
 

วันที่สอง   สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ�น – เมืองอาราชิยามา - สวนป�าไผ - เมืองมิยามา – 
หมูบานคายาบูกิ – เมืองทาเคชิมะ – ศาลเจาชิระฮิเกะ - เมืองอิงะ 

 

 

01.15 น. เหิรฟ�าสู เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ612 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศ
ญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนือ้สัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ 
หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ นําทานสู อาราชิยามา (Arashiyama) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1.50 ช่ัวโมง) อยูทางตะวกัตกของเกียวโต ตัวเมอืงอาราชิยามาน้ัน
จะคึกคกัมากในชวงวันหยุด มีทั้งรานคา รานอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถ
เดินเท่ียวไดเร่ือยๆ นําทานชม สวนป�าไผ (Bamboo Groves) เปนเสนทางเดิน
เล็กๆท่ีตัดผานในกลางสวนป�าไผ สามารถเดินเลนหรือขี่จักรยายผานก็ได ให
บรรยากาศที่แปลกและหาไดยาก อิสระใหทานเดินชมความงามยามที่มีแสงอาทิตย
รอดผานตัวป�าไผลงมายังพื้นดานลาง ประกอบกับมีลมพัดมาพรอมกันก็จะเปนเสียง
กิ่งกานของตนไผกระทบกันไปมา ดูสวยงามและใหบรรยากาศโรแมนติกยิ่งนัก 
บริเวณใกลๆ จะเปนรานขายของพื้นเมืองท่ีทํามาจากตนไม เชน ตะกราไมไผ, ถวย, 



 

 

กลองใสของ หรือเส้ือสานจากไผ อิสระใหทานซื้อสินคา หรือเลือกถายภาพเก็บความ
ประทับใจตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมิยามา(Miyama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.40 

ช่ัวโมง) เมืองชนบทบนภูเขา ชม หมูบานคายาบูกิ (Kayabuki no Sato) หมูบาน
ทางทิศเหนือ ของเมืองน้ี เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ในหมูบานจะมีกระทอม
หลังคาสูงอยูในพ้ืนท่ีเกือบ 40 หลัง แตละบานมีการอนุรักษรูปแบบตัวอาคารดาน
นอกดวยวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม โดยการมุงหลังคาแบบ kayabuki เอกลักษณ
เฉพาะอีกอยางนึงคือ หมูบานแหงน้ีเปนบานจริงๆท่ีมีคนอยูอาศัย และยังคงดําเนิน
ชีวิตทํางานแบบคนทั่วๆไปในแถบน้ี เพียงแตดวยสถาปตยกรรมของบานที่คงความ
โบราณอิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศที่แทจริงของชนบทในประเทศญี่ปุ�นตาม
อัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองทาคาชิมะ (Takashima) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง) ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของทะเลสาบบิวะ ทะเลสาบเกาแกที่สุด
ในโลก นําทานชมเสาโทริอิสีแดงต้ังตระหงานกลางทะเลสาบ ณ ศาลเจาชิระฮิเกะ 
(Shirahige Shrine) ชมพระอาทิตยตกดิน พรอมเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองอิงะ  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่  Ueno Frex Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 



 

 

วันที่สาม เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจาเฮอัน - พิธีชงชาญ่ีปุ�น – ชอปปم�งเอ็กซโป ซิตี้ - 
ปราสาทโอซากา (ดานนอก) - ชอปปم�งชินไซบาชิ 

   เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2)  
นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) ซึ่งเคย
เปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�นมายาวนานที่สุด คือต้ังแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 
รวมๆ 1,100 ป เกยีวโตจึงเปนเมืองสําคัญท่ีเต็มไปดวยประวติัศาสตรและวัฒนธรรม
ของญี่ปุ�นดวย เดินทางสู วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 
นาที) เดิมสรางขึ้นเพื่อใชเปนบานพักของทานโชกุนอาชิกากา โยชิมิสุและทานมีความ
ต้ังใจยกบานพักแหงน้ีใหเปนวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ทานเสียชีวิต คนไทยนิยม
เรียกกันวา วัดทอง เน่ืองจากท่ีวัดน้ีจะมีอาคารหลักเปนสีทองเกือบทั้งหลังต้ังโดดเดน
อยูกลางน้ํา ทําใหเกิดเปนเงาสะทอนกับพ้ืนน้ําเบ้ืองหนา จนเกิดเปนภาพที่สวยงาม
เปนอีกสัญลักษณหน่ึงของเมืองเกียวโตนําทานสู ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) 
(ใชเวลาเดินทาง 30 นาท)ี ศาลเจาแหงน้ีน้ันถูกสรางขึ้นเพ่ือใหระลึกถึงจักรพรรดิคาม
มุและจักรพรรด์ิโคเมอิ ผูท่ีมีความสําคัญตอเมืองเกียวโตอยางมาก เน่ืองจากเปน
จักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต โดดเดนดวยสถาปตยกรรมในยคุเฮอัน 
โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษสีแดงที่ต้ังอยูดานหนาของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็น
มาแตไกล ไฮไลท!!! จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คือ การเรียน
พิธีชงชาญ่ีปุ�น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่�นน้ัน มีข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแต
การชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและ
สวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมี
สวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) บริการทานดวยเมนู ชาบูแสน
อรอย 

จากน้ันเดินทางสู เมืองโอซากา (Osaka) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เปน
เมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 และมีประชากรมากเปนอันดับ 3 ของ
ประเทศญี่ปุ�น และยังเปนเมืองที่ใหญท่ีสุดในสามนครเคฮันชิง ต้ังอยูในภูมิภาคคันไซ
บนเกาะฮนช ูเปนหน่ึงในไมกี่เมืองที่มีสถานะเปนนครโดยขอบัญญัติรัฐบาลญี่ปุ�น 
อัธยาศัย ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับ เมืองโอซากา นําทานชอปปم�ง ณ 
เอ็กซโปซิต้ี (Expo City) ท่ีเที่ยวแหงใหมในโอซากา ศูนยรวมความบันเทิงท่ี
ยิ่งใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น เอ็กซโปซิต้ีเปนสวนหน่ึงของสวนสาธารณะที่
สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ท่ีจัดข้ึนเม่ือป 1970 ต้ังอยูในเมืองซุอิตะ 
จังหวัดโอซากา มีเน้ือที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพ้ืนทีแ่หงน้ีมี
แหลงความบันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the enjoyment of 
playing, learning, and discovering อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรม
ตางๆ ท้ังชอปปم�ง กินขาว หรือแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย 
เอ็กซโปซิต้ี ไดแบงออกเปน 8 โซนใหญ ๆ ดวยกัน ดังน้ี 
1. NIFREL พิพิธภัณฑสัตวน้ํา จัดแสดงสัตวตาง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองาน

ศิลปะ และยังใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับสัตวอยางใกลชิด 
2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปดโอกาสใหผู

เขาชมไดเรียนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไมซํา้ใคร ทามกลางบรรยากาศของเมือง
ตาง ๆ จากท่ัวทั้งอเมริกา 

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแหงแรกในญี่ปุ�น ท่ีจะทําใหคุณ
หลงใหลและผจญภัยไปกับการตูนตัวโปรด 

4. Orbi สถานท่ีแหงการเรียนรูธรรมชาติ 
5. ANIPO สวนสนุกที่เคร่ืองเลนหลายอยางถูกออกแบบใหเด็กๆสามารถเลนพรอม

กับพอแมได ทําใหเด็กๆไมกลัวและสนุกสนานรวมกันไดท้ังครอบครวั   
6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรขนาดใหญท่ีสุดในภูมิภาคคันไซ  



 

 

7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหมภายใตแนวคิดของการตูนดัง 
Shaun the Sheep เด็กๆจะไดสนุกสนานในแบบฟารมเลี้ยงแกะในทุงกวาง 
ท้ังวิ่งเลนกับตัวการตูนแกะ Shaun และหอยโหนชิงชาเถาวัลยแบบทารซาน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนยการคาท่ีรวมสินคาทุกอยางทุกประเภททั้งของ
ญี่ปุ�นและจากนานาชาติทั่วโลก ไมเพียงแตแบรนดเนมช่ือดังราคาหรู แตยังมีทั้ง
ราน 100 เยนอยาง Daiso, ราน 3coin ท่ีสินคาทุกอยางราคา 300 เยน 

นําทานสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ดานนอก) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาท)ี เปนหน่ึงในแลนดมารคสาํคัญของเมืองโอซากา หอคอยปราสาท
จะมีอยูดวยกันทั้งหมด 8 ช้ัน ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรตี, คูน้ํา 
และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยูทางป�อมตะวักตก ความงดงามของปราสาท ถือวาเปน
สัญลักษณของเมืองโอซากา ที่นักทองเที่ยวทั่วโลกตางใหความสนใจท่ีจะมาเยือนและ
ชมตลอดท้ังป ใหทานอิสระชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 15 นาที) บริเวณแหลงชอปปم�งแหงน้ีมคีวามยาวประมาณ 600 
เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอางค รานรองเทา กระเป�า
นาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเส้ือผาสตรีทแบรนดท้ังญี่ปุ�นและ
ตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart เปนตน เรียกวามีทุกอยางที่
ตองการรวมกันอยูบริเวณน้ี จากน้ันนําทานเขาสูโรงแรม 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่ Osaka Fujiya Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 

 



 

 

วันที่สี ่ เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ - พิพิธภณัฑโคนันยอดนักสืบ – พิพิธภัณฑลูก
แพร นิจิสเซค ิทตโตริ - เมืองคุราโยชิ – โกดังกําแพงขาวคุราโยชิ - สวน
ดอกไมทตโตริฮานะไคโระ  

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
เดินทางสู เมืองทตโทร ิ(Totori) เมืองแหงทะเลทรายญี่ปุ�น ต้ังอยูทางตะวันตกของ
ญี่ปุ�น มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอยางทะเลทราย และยังมีรองรอยทาง
ประวติัศาสตร รวมถึงสถานท่ีเกี่ยวกับการตูนอนิเมะช่ือดังอยางโคนันยอดนักสืบและ
อสูรนอยคิทาโร อีกดวย นําทานสู เนินทรายทตโทร ิ(Totori Sand Dunes) (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) หน่ึงในสามเนินทรายในประเทศญี่ปุ�น และเปน
เนินทรายท่ีใหญท่ีสุดอีกดวย เนินทรายของที่น่ีสีจะออกเหลืองคลํ้า เพราะมีการผสม
ของเน้ือทรายกับเถาภูเขาไฟ แตจุดเดนของเนินทรายท่ีน่ีคือทิวทัศนของทรายสูงใหญ
ที่ตัดกับสีของทองฟ�าและสีของทองทะเล อิสระใหทานทํากิจกรรมตางๆ บนเนินทราย 
เชน เคร่ืองรอนพาราไกลเดอร หรือจะน่ังรถมาเกวียนลาก หรือ ข่ีอูฐ (ราคาไมรวมใน
คาทัวร)  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) บริการทานดวยเมนู แกงกะหรี ่สี
ชมพู  
เดินทางสู พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ (The Gosho Aoyama Museum) หรือ 
โคนัน ทาวน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  ภายในพิพิธภัณฑมี 2 ช้ัน จัด
แสดงผลงานของอาจารยอาโอยามา ต้ังแตสมัยประถม ไปจนถึงผลงานที่มีช่ือเสียง
ทั้งหลาย ท้ังตนฉบับการตูน แผนอนิเมะ หุนจําลองตัวละครเรื่องโคนันยอดนักสืบ 
และหองทํางานจําลอง สวนช้ันที ่2 มมีุมใหทดลองแกไขคดีปริศนาท่ีนาสนใจ รวมไป
ถึงตูเกมสเก็ตบอรดที่ใหเราสวมบทบาทโคนันคุง พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือแฟน



 

 

คลับคุโด ชินอิจิยอดนกัสืบ หรือ ยอดนักสืบจิว๋โคนัน ของอาจารยโกไซ อาโอยามา 
ผูเขียนซีรี่ยการตูนมังงะช่ือดังชุดนี้โดยเฉพาะ นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑลูกแพร นิ
จิสเซคิ ทตโตริ (Tottori Nijisseiki Pear Museum) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
20 นาท)ี พิพิธภัณฑการเรียนรูเกี่ยวกับ ลูกแพรพันธุศตวรรษที ่20 (นิจิเซกิ) ภายใน
มีตนแพรขนาดใหญใหทานไดเก็บภาพความประทับใจ มีลูกแพรกับสาล่ีหลากหลาย
ชนิดใหไดลองชิมเปรียบเทียบรสชาตกิัน แถมยังเปนจุดชอปปم�งขนมเกี่ยวกบัสาลี่และ
ลูกแพรมากมาย นอกจากน้ีภายในพิพิทธภัณฑ ยังมีรานขนมสไตลฟรุตพารเลอร 
(Fruit Parlor) ที่มีซอฟทครีมลูกแพร ใหเราไดลิ้มรสกัน อิสระใหทานสนุกสนานกับ
การเรียนรูและอรอยไปกับผลิตภัณฑท่ีทํามาจากลูกแพร สินคาข้ึนช่ือของเมืองทตโทริ 
ตามอัธยาศัย นําทานเดินทางสู เมืองคุราโยชิ (Kurayoshi) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 5 นาท)ี ซึ่งข้ึนช่ือเร่ืองอาคารบานเรอืนสไตลยอนยุค  เปนเมืองคาขายท่ี
เจริญรุงเรืองต้ังแตชวงปลายสมัยเอโดะไปจนถึงสมัยเมจ ิจึงมีการอนุรักษ
สถาปตยกรรมบานพอคาแมคาเกาแกตางๆ เอาไวเปนอยางดี ไฮไลท!!! โกดัง
กําแพงขาวคุราโยชิ (Kurayoshi's Shirakabe Storehouses) โกดังถือเปน
เอกลักษณอยางหน่ึงของเมือง ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเปนมาในอดีตของเมืองน้ี 
ดานหลังโกดังแตละหลังจะมีสะพานหินเล็กๆ พาดขามทางน้ําท่ีขุดเอาไว ทัศนียภาพ
เชนน้ีเปนอะไรท่ีงดงามมาก จึงไมแปลกใจเลยท่ีจุดน้ีจะกลายเปนแหลงถายรูปยอด
นิยมข้ึนมา อิสระใหทานชมววิอาคารบานเรือน ท่ีจะใหทานไดสัมผัสความรูสึกราวกบั
ยอนเวลากลับไปในอดีต 
จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนดอกไมทตโตริฮานะไคโระ (Tottori Hanakairo) 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) คือสวนดอกไมที่ใหญท่ีสุดในญี่ปุ�นซึ่งสามารถ
เพลิดเพลินกับดอกไมกวา 2 ลานดอกรวมกวา 400 สายพันธุทามกลางฉากหลังเปน
ภูเขาไดเซ็นอันยิ่งใหญไดตลอดทั้งป จากน้ันนาํทานเดินทางกลับสูท่ีพัก  

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่ Royal Hotel DAISEN หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 



 

 

 

วันที่หา เมืองโยนาโกะ - ซากปราสาทโยนาโกะ - เมืองสะไกมินาโตะ – ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ 
- ตลาดปลานะคะอุระ – ศูนยปลาสะไกมินาโตะ – ปราสาทขนมหวาน - เมืองโอ
ซากา 

  
เชา      รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (6)  
 นําทานเดินทางสู เมืองโยนาโกะ (Yonako) เมืองใหญที่อยูใจกลางฝم�งตะวันตกของ

จังหวัดทตโทริ นําทานสู ซากปราสาทโยนาโกะ (Yonoko Castle Ruin) สราง
อยูบนสุดเนินมินาโตะยามะที่สูงถึง 90 เมตรกลางเมืองโยนาโกะ และในบางคร้ังก็
เรียกกันวา ปราสาทคเุมะ ตัวอาคารด้ังเดิมถกูทําลายลงจนหมด เหลือแตเพียงซาก
ปราสาทเทาน้ัน ที่น่ีไดรับเลือกเปนโบราณสถานแหงชาติในป ค.ศ. 2006  บริเวณ
ดานบนของซากปราสาท สามารถชมทิวทัศนอันงดงามของเมืองโยนาโกะ จากน้ัน
เดินทางสู เมืองสะไกมินาโตะ เมืองแหงอาหารทะเลและเปนบานเกิดของคุณมิสุกิ ชิ
เกะรุ (Mizuki Shigeru) ผูเขียนมังงะเรื่องอสูรนอยคิทาโร (GeGeGe no 
Kitaro) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) จากน้ันอิสระใหทานเดินชอปปم�ง ณ 
ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ (Mizuki Shigeru Road) ถนนความยาวรวม 800 เมตร ที่



 

 

เรียงรายไปดวยรูปปم�นสัมฤทธิ์ของเหลาตัวการตูนปศาจจากเร่ืองอสูรนอยคิทาโร กวา 
177 ตัว รูปปم�นทั้งหมดติด QR โคดเอาไวใหเราสามารถใชสมารทโฟนสแกนเพ่ืออาน
ขอมูลรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ ได ถนนแหงน้ี เต็มไปดวยราน
จําหนายสินคาเกี่ยวกับคิทาโรมากมาย อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการถายรูป และ
เดินเลนตามอัธยาศัย  

เที่ยง         อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู ตลาดปลานะคะอุระ (Fish Market Nakaura) เปนราน
จําหนายของฝาก ผลิตภัณฑจากทะเล ตรงประตูทางเขา มีรูปปم�นหินที่ช่ือวา กาอินะคิ
ทาโร ขนาดยักษสูงกวา 7.7 เมตร เปนสัญลกัษณใหนักทองเที่ยวไดถายรูปกัน ที่น่ีมี
สินคาจําหนายมากมายหลากหลายชนิด เชน ขนมขึ้นช่ือประจําจังหวัดทตโตริและของ
แปรรูปจากผลิตภัณฑทางทะเล แตสินคาที่ไดรับความนิยมมากเปนพิเศษจะเปน
อาหารทะเลอบกรอบหรือ ซีฟู�ดชิพส ซึง่ผานกระบวนการแปรรูปสดๆ ภายในตลาด
แหงน้ี จากจุดน้ีไมไกล ทานสามารถเดินเทาไมเกิน 10 นาที ไปยัง ศูนยปลาสะไกมิ
นาโตะ (Sakaiminato Sakana Centre) ตลาดแหงน้ี เชฟจะปรุงอาหารทะเลท่ี
ลูกคาซื้อไปใหชมกนัตรงน้ัน โดยจะแลปลาเปนซาชิมิและเด็ดขาปูออก ทําใหลูกคา
สามารถทานไดอยางสะดวกสบาย ภายในศูนยมีการจัดโซนสําหรับทานอาหารเอาไว
ให แถมเรายังสามารถเพลิดเพลินกับบารบีคิวอาหารทะเลไดขึ้นอยูกับฤดูกาลดวย 
อิสระใหทานเลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสู ปราสาท
ขนมหวานโคโตบุกิโจ (Okashi no Kotobuki Jo) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 
นาที) เปนรานขนมหวานแสนอรอยที่ถูกออกแบบใหมีลักษณะเปนปราสาท ต้ังอยูบน
เนินเขาไดเซ็น ภายในรานจะมีขนมที่ทีขายเฉพาะท่ีรานแหงน้ีเทาน้ัน และยังมีของฝาก
เมืองทตโทริ ที่มีใหทานไดซื้อมากมายจนเลือกไมถกูเลยทีเดียว โดยเฉพาะขนมมัทฉะ 
ฟองดูว ย่ีหอ KAnoZa ทีไดรับราวัล Grand Gold Award จากสถาบัน Monde 
Selection ที่มาถึงทีน่ี่แลวตองไมพลาดท่ีจะซื้อกลับไป ไดเวลาอันวมควรนําทานเดิน
กลับสูเมืองโอซากา จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองโอซากา (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่ Osaka Fujiya Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 



 

 

วันที่หก สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาแบบ Set box (7) 

 **เนื่องจากไฟลทบินออกเดินทางเชามาก ทําใหไมสามารถรับประทานอาหาร
เชา ณ หองอาหารของโรงแรมไดทัน ขออนญุาตจัดเตรียมอาหารกลองหรือคืน
เงินสดคาอาหารเชาสําหรับลูกคาแทน 

09.50 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินที ่XJ613 
13.50 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง** 
 

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

สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตั๋วเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร 
 
 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินแอรเอเซียเทาน้ัน*  
** ทั้งนีห้ากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศท่ีเปนสายการบินเครือเดียวกันกับไฟลทอินเตอร 
และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกคร้ัง  เพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง ** 



 

 

 
 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง 
มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจาก
ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงค
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

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

พึงพอใจของทาน 
 
 
 



 

 

เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไมมี

เงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางอีเมล 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 

 
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  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มี

การการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ
และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เนื่องจาก
คาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศท่ีระบไุว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

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

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 



 

 

3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานทีน่อยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริม่ในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการ
เดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบรกิารวันละ 
10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 
 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
        (..............................................................) 

ลําดั
บ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    
2    
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4    
5    
6    
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8    
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