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LICENCE NO 11 / 4711 

  OSAKA KYOTO TOTTORI 6D4N  

ซุปตาร ์ยอดนกัสบื 2020 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม – เมษายน 2563 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 

ไฮไลท!์! เทีย่วทตโทร ิเมอืงแหง่ทะเลทรายญีปุ่่น  



ตามรอยอนเิมะโคนนั ยอดนกัสบืจ ิว๋ และ อสูรนอ้ยคทิาโร ่

ชมงานประดบัไฟ ณ สวนดอกไมฮ้านะไคโร 

ชมนทิรรศการลูกแพร นจิสิเซค ิเยอืนเมอืงเกา่โกดงัขาวคุราโยช ิ

ลิม้รส อาหารทะเลสดอรอ่ย ณ ตลาดปลาเมอืงทตโทร ิ

สมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ณ หมูบ่า้นคายาบูก ิแหง่เมอืงมยิามา่ 

ตระการตาความยิง่ใหญข่อง ปราสาทโอซากา้  

เยอืนวดัทองคนิคะคุจ ิชมพธิชีงชาญีปุ่่น ขอพร ณ ศาลเจา้เฮอนั  

พเิศษ !! เพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนลานสก ีพรอ้มสมัผสัหมิะสขีาวโพลน  

ชอ้ปป้ิงจุใจ ถนนมสิุก ิชเิกะรุ เอ็กซโ์ปซติี ้และถนนชนิไซบาช ิ

FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อุณหภูม ิ  

05-10 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  

06-11 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  

07-12 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  
08-13 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  

09-14 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  

10-15 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
11-16 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  

12-17 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  

13-18 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
14-19 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  

15-20 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  

16-21 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
17-22 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
18-23 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  

19-24 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  

20-25 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
21-26 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  

22-27 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  

23-28 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
24-29 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  

25-30 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  

26-31 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
27 มกราคม-01 กุมภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  

28 มกราคม-02 กุมภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  

29 มกราคม-03 กุมภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  
30 มกราคม-04 กุมภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  

31 มกราคม-05 กุมภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  

01-06 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- -1°C - 10°C  
02-07 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  

03-08 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  

04-09 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  
05-10 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  

06-11 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  



09-14 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  

10-15 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  
11-16 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  

12-17 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  

13-18 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  
14-19 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  

15-20 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 11°C  

16-21 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  
17-22 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  

18-23 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  

19-24 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  
20-25 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  

21-26 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  

22-27 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  
23-28 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  

24-29 กมุภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  

25 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 2563 27,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  
26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 27,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  

27 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 27,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  

28 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 2563 27,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  
29 กมุภาพนัธ-์05 มนีาคม 2563 27,888.- 8,900.- 1°C - 11°C  

01-06 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 12°C  

02-07 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 12°C  
03-08 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 12°C  

04-09 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 12°C  

05-10 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 12°C  
06-11 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 12°C  

07-12 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

08-13 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  
09-14 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

10-15 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

11-16 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  
12-17 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

13-18 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

14-19 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 4°C - 14°C  
15-20 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 4°C - 14°C  

16-21 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 4°C - 14°C  

17-22 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 4°C - 14°C  
18-23 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 4°C - 14°C  

19-24 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 4°C - 14°C  

20-25 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 4°C - 14°C  
21-26 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 4°C - 14°C  

22-27 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 5°C - 15°C  

23-28 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 5°C - 15°C  
24-29 มนีาคม 2563 27,888.- 8,900.- 5°C - 15°C  

25-30 มนีาคม 2563 27,888.- 8,900.- 5°C - 15°C  

26-31 มนีาคม 2563 27,888.- 8,900.- 5°C - 15°C  
27 มนีาคม-01 เมษายน 2563 27,888.- 8,900.- 5°C - 15°C  

28 มนีาคม-02 เมษายน 2563 27,888.- 8,900.- 5°C - 15°C  

29 มนีาคม-03 เมษายน 2563 27,888.- 8,900.- 6°C - 16°C  
30 มนีาคม-04 เมษายน 2563 27,888.- 8,900.- 6°C - 16°C  



+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ราคานีไ้ม่รวมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

ไม่มรีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 
วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

22.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

31 มนีาคม-05 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 6°C - 16°C  

01-06 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 6°C - 16°C  
02-07 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 6°C - 16°C  

03-08 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 6°C - 16°C  

04-09 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 6°C - 16°C  

05-10 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 7°C - 17°C  

06-11 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 7°C - 17°C  

07-12 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 7°C - 17°C  

08-13 เมษายน 2563 35,888.- 8,900.- 7°C - 17°C  

09-14 เมษายน 2563 35,888.- 8,900.- 8°C - 18°C  

10-15 เมษายน 2563 39,888.- 8,900.- 8°C - 18°C  

11-16 เมษายน 2563 39,888.- 8,900.- 8°C - 18°C  

12-17 เมษายน 2563 38,888.- 8,900.- 8°C - 18°C  

13-18 เมษายน 2563 35,888.- 8,900.- 8°C - 18°C  

14-19 เมษายน 2563 33,888.- 8,900.- 8°C - 18°C  

15-20 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 8°C - 18°C  

16-21 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 8°C - 18°C  

17-22 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 9°C - 19°C  

18-23 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 9°C - 19°C  

19-24 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 9°C - 19°C  

20-25 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 9°C - 19°C  

21-26 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 10°C - 20°C  

22-27 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 10°C - 20°C  

23-28 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 10°C - 20°C  

24-29 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 10°C - 20°C  

25-30 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 10°C - 20°C  



วนัทีส่อง   สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น – เมอืงอาราชยิาม่า - สวนป่าไผ่ - เมอืงมยิาม่า – หมู่บา้นคา

ยาบูก ิ– เมอืงทาเคชมิะ – ศาลเจา้ชริะฮเิกะ - เมอืงองิะ 

01.15 น. เหริฟ้าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ี่ปุ่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ

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

เนื้อสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั น าท่านสู่ อาราชิยาม่า 

(Arashiyama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) อยู่ทางตะวักตกของเกยีวโต ตัวเมืองอารา

ชยิาม่านัน้จะคกึคักมากในช่วงวันหยุด มีทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทีย่ว

ไดเ้รื่อยๆ น าท่านชม สวนป่าไผ่ (Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆทีตั่ดผ่านในกลางสวน

ป่าไผ่ สามารถเดนิเล่นหรอืขีจ่กัรยายผ่านก็ได ้ใหบ้รรยากาศทีแ่ปลกและหาไดย้าก อสิระใหท้่านเดนิ

ชมความงามยามทีม่แีสงอาทติยร์อดผา่นตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นดา้นล่าง ประกอบกบัมีลมพัดมาพรอ้มกนั

ก็จะเป็นเสยีงกิง่กา้นของตน้ไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนตกิยิง่นัก บรเิวณ

ใกล ้ๆ  จะเป็นรา้นขายของพื้นเมืองทีท่ ามาจากตน้ไม ้เช่น ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อ

สานจากไผ่ อสิระใหท่้านซือ้สนิคา้ หรือเลอืกถ่ายภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมยิาม่า(Miyama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) เมือง

ชนบทบนภูเขา ชม หมู่บา้นคายาบูก ิ(Kayabuki no Sato) หมู่บา้นทางทศิเหนือ ของเมืองน้ี เป็น

แหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง ในหมู่บา้นจะมีกระท่อมหลังคาสูงอยู่ในพื้นทีเ่กอืบ 40 หลัง แต่ละบา้นมี

การอนุรักษร์ูปแบบตัวอาคารดา้นนอกดว้ยวัฒนธรรมแบบดัง้เดมิ โดยการมุงหลงัคาแบบ kayabuki 

เอกลักษณ์เฉพาะอกีอย่างนึงคือ หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นบา้นจรงิๆที่มีคนอยู่อาศัย และยังคงด าเนินชวีิต

ท างานแบบคนทั่วๆไปในแถบน้ี เพียงแต่ดว้ยสถาปัตยกรรมของบา้นทีค่งความโบราณอสิระใหท้่านได ้

สัมผัสบรรยากาศทีแ่ทจ้รงิของชนบทในประเทศญ่ีปุ่ นตามอธัยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงทา

คาชมิะ (Takashima) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของทะเลสาบบิ

วะ ทะเลสาบเก่าแก่ที่สุดในโลก น าท่านชมเสาโทรอิสิีแดงตัง้ตระหง่านกลางทะเลสาบ ณ ศาลเจ้า

ชริะฮเิกะ (Shirahige Shrine) ชมพระอาทติยต์กดนิ พรอ้มเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืององิะ  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

พกัที ่  Ueno Frex Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่าม เกยีวโต – วดัคนิคะคุจ ิ- ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญีปุ่่ น – ชอ้ปป้ิงเอ็กซโ์ป ซติี ้- ปราสาทโอ

ซากา้ (ดา้นนอก) - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

   เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  

น าท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ซึง่เคยเป็นเมืองหลวง

ของประเทศญ่ีปุ่ นมายาวนานที่สุด คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี เกียวโตจงึเป็น

เมืองส าคัญที่เต็มไปดว้ยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญ่ีปุ่ นดว้ย เดินทางสู่ วดัคินคะคุจ ิ

(Kinkakuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เดมิสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นบา้นพกัของท่านโชกนุอาชิ

กากา้ โยชมิสุิและท่านมีความตัง้ใจยกบา้นพักแห่งน้ีใหเ้ป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากทีท่่านเสยีชวีิต 

คนไทยนิยมเรียกกันวา่ วัดทอง เน่ืองจากทีว่ัดน้ีจะมีอาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่

กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสัญลักษณห์น่ึง

ของเมืองเกยีวโตน าท่านสู่ ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ี ศาลเจา้แหง่

น้ีนัน้ถูกสรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถงึจกัรพรรดคิามมแุละจกัรพรรดิโ์คเมอิ ผูท้ีม่ีความส าคัญต่อเมืองเกยีวโต

อย่างมาก เน่ืองจากเป็นจกัรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ุดทา้ยของเกยีวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมใน

ยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอยัิกษ์สแีดงทีตั่ง้อยู่ดา้นหนา้ของวัด มีสแีดงสดใสมองเห็นมา

แต่ไกล ไฮไลท!์!! จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น 

(Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่

ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชาน้ี ไม่ใช่แค่รับชม

อย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท่้านไดม้ีส่วนร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) บรกิารท่านดว้ยเมนู ชาบูแสนอร่อย 

จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองทีม่ีขนาด

เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น และยังเป็นเมืองที่

ใหญ่ทีสุ่ดในสามนครเคฮนัชงิ ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันไซบนเกาะฮนชู เป็นหน่ึงในไม่กีเ่มืองทีม่ีสถานะเป็น

นครโดยขอ้บัญญัตริัฐบาลญ่ีปุ่ น อัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางกลับ เมอืงโอซากา้ น า

ท่านชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซ์โปซิตี ้(Expo City) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนย์รวมความบันเทิงที่

ยิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นส่วนหน่ึงของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึ้นเพื่อ

ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ทีจ่ัดขึน้เมื่อปี 1970 ตัง้อยู่ในเมืองซุอติะ จังหวัดโอซากา้ มีเน้ือทีท่ัง้หมด

ราว ๆ  172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นทีแ่ห่งน้ีมแีหล่งความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing 



the enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ 

ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรือแมแ้ต่ถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พพิิธภัณฑ์สัตวน์ ้า จัดแสดงสัตวต่์าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศิลปะ และยังให ้

นักท่องเทีย่วไดสั้มผัสกับสัตวอ์ย่างใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่ม่ซ ้าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญ่ีปุ่ น ทีจ่ะท าใหคุ้ณหลงใหลและ

ผจญภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่ห่งการเรียนรูธ้รรมชาต ิ

5. ANIPO สวนสนุกที่เคร่ืองเล่นหลายอย่างถูกออกแบบใหเ้ด็กๆสามารถเล่นพรอ้มกับพ่อแม่ได ้ท าให ้

เด็กๆไม่กลัวและสนุกสนานร่วมกันไดท้ัง้ครอบครัว   

6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมภิาคคันไซ  

7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหม่ภายใตแ้นวคดิของการ์ตูนดัง Shaun the Sheep เด็กๆ

จะไดส้นุกสนานในแบบฟาร์มเลี้ยงแกะในทุ่งกวา้ง ทัง้วิง่เล่นกับตัวการ์ตูนแกะ Shaun และหอ้ยโหน

ชงิชา้เถาวัลยแ์บบทาร์ซาน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนย์การคา้ที่รวมสินคา้ทุกอย่างทุกประเภททั้งของญ่ีปุ่ นและจาก

นานาชาตท่ัิวโลก ไม่เพียงแต่แบรนดเ์นมชื่อดังราคาหรู แต่ยังมีทั้งรา้น 100 เยนอย่าง Daiso, 

รา้น 3coin ทีส่นิคา้ทุกอย่างราคา 300 เยน 

น าท่านสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์คส าคัญของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทั้งหมด 8 ชัน้ ตัว

ปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรีต, คูน ้า และสวนนิชโินมารุซึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก ความ

งดงามของปราสาท ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซากา้ ทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกต่างใหค้วามสนใจ

ทีจ่ะมาเยอืนและชมตลอดทัง้ปี ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงย่าน ชินไซบาช ิ(Shinsaibashi) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 15 นาที) บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ย

รา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเคร่ืองส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้น

ขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดทั์้งญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ 

เรียกว่ามีทุกอย่างทีต่อ้งการรวมกันอยู่บรเิวณน้ี จากนัน้น าท่านเขา้สู่โรงแรม 

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Osaka Fujiya Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 



วนัทีส่ี ่ เมอืงทตโทร ิ– เนนิทรายทตโทร ิ- พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสืบ – พพิธิภณัฑล์ูกแพร นจิสิ

เซค ิทตโตร ิ- เมอืงคุราโยช ิ– โกดงัก าแพงขาวคุราโยช ิ- สวนดอกไมท้ตโตรฮิานะไคโระ  

  เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

เดนิทางสู่ เมอืงทตโทร ิ(Totori) เมืองแห่งทะเลทรายญ่ีปุ่ น ตั้งอยู่ทางตะวันตกของญ่ีปุ่ น มีแหล่ง

ท่องเทีย่วทางธรรมชาตอิย่างทะเลทราย และยังมีร่องรอยทางประวัตศิาสตร์ รวมถึงสถานทีเ่กีย่วกับ

การ์ตูนอนิเมะชือ่ดังอย่างโคนันยอดนักสบืและอสูรนอ้ยคทิาโร่ อกีดว้ย น าท่านสู่ เนนิทรายทตโทร ิ

(Totori Sand Dunes) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) หน่ึงในสามเนินทรายในประเทศ

ญ่ีปุ่ น และเป็นเนินทรายทีใ่หญ่ที่สุดอีกดว้ย เนินทรายของทีน่ี่สจีะออกเหลืองคล ้า เพราะมีการผสม
ของเน้ือทรายกับเถา้ภูเขาไฟ แต่จุดเด่นของเนินทรายทีน่ี่คอืทวิทัศน์ของทรายสูงใหญ่ทีตั่ดกับสขีอง

ทอ้งฟ้าและสีของทอ้งทะเล อิสระใหท่้านท ากิจกรรมต่างๆ บนเนินทราย เช่น เครื่องร่อนพาราไกล

เดอร์ หรือจะน่ังรถมา้เกวยีนลาก หรือ ขีอู่ฐ (ราคาไม่รวมในค่าทวัร)์  

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) บรกิารท่านดว้ยเมนู แกง

กะหรี ่สชีมพู  

เดนิทางสู่ พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื (The Gosho Aoyama Museum) 

หรอื โคนนั ทาวน ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  ภายในพพิธิภัณฑม์ี 2 ชัน้ จัดแสดงผลงาน

ของอาจารยอ์าโอยามา่ ตัง้แต่สมัยประถม ไปจนถงึผลงานทีม่ีชือ่เสยีงทัง้หลาย ทัง้ตน้ฉบับการตูน แผ่

นอนิเมะ หุ่นจ าลองตัวละครเร่ืองโคนันยอดนักสบื และหอ้งท างานจ าลอง ส่วนชัน้ที ่2 มีมุมใหท้ดลอง

แกไ้ขคดปีรศินาทีน่่าสนใจ รวมไปถงึตูเ้กมสเก็ตบอร์ดทีใ่หเ้ราสวมบทบาทโคนันคุง พพิธิภัณฑแ์ห่งน้ี

สรา้งขึน้เพื่อแฟนคลับคุโด ้ชนิอจิยิอดนักสบื หรือ ยอดนักสบืจิ๋วโคนัน ของอาจารยโ์กไซ อาโอยาม่า 

ผูเ้ขยีนซร่ีียก์าร์ตูนมังงะชือ่ดังชุดน้ีโดยเฉพาะ น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑล์ูกแพร นจิสิเซค ิทต

โตร ิ(Tottori Nijisseiki Pear Museum) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) พพิิธภัณฑ์การ

เรียนรูเ้กี่ยวกับ ลูกแพรพันธุศ์ตวรรษที่ 20 (นิจเิซก)ิ ภายในมีตน้แพรขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

ความประทบัใจ มีลูกแพรกบัสาลีห่ลากหลายชนิดใหไ้ดล้องชมิเปรียบเทยีบรสชาตกินั แถมยังเป็นจดุช ้

อปป้ิงขนมเกีย่วกับสาลี่และลูกแพรมากมาย นอกจากน้ีภายในพพิทิธภัณฑ ์ยังมีรา้นขนมสไตลฟ์รุต

พาร์เลอร์ (Fruit Parlor) ที่มีซอฟทค์รีมลูกแพร ใหเ้ราไดล้ิม้รสกัน อิสระใหท้่านสนุกสนานกับการ

เรียนรูแ้ละอร่อยไปกับผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากลูกแพร สนิคา้ขึน้ชือ่ของเมืองทตโทร ิตามอัธยาศัย น า

ท่านเดนิทางสู่ เมืองคุราโยชิ (Kurayoshi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 นาที) ซึ่งขึ้นชื่อเร่ือง

อาคารบา้นเรือนสไตลย์อ้นยุค  เป็นเมืองคา้ขายทีเ่จรญิรุ่งเรืองตัง้แต่ชว่งปลายสมัยเอโดะไปจนถงึสมยั

เมจ ิจงึมีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมบา้นพ่อคา้แม่คา้เก่าแก่ต่างๆ เอาไวเ้ป็นอย่างด ีไฮไลท!์!! โกดงั

ก าแพงขาวคุราโยช ิ(Kurayoshi's Shirakabe Storehouses) โกดังถือเป็นเอกลักษณ์อย่าง

หน่ึงของเมือง ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเป็นมาในอดตีของเมืองน้ี ดา้นหลังโกดังแต่ละหลังจะมีสะพาน

หนิเล็กๆ พาดขา้มทางน ้าทีขุ่ดเอาไว ้ทัศนียภาพเช่นน้ีเป็นอะไรทีง่ดงามมาก จงึไม่แปลกใจเลยทีจุ่ดน้ี

จะกลายเป็นแหล่งถ่ายรูปยอดนิยมขึ้นมา อสิระใหท้่านชมววิอาคารบา้นเรือน ทีจ่ะใหท้่านไดสั้มผัส

ความรูส้กึราวกับยอ้นเวลากลับไปในอดตี 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ทตโตรฮิานะไคโระ (Tottori Hanakairo) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) คอืสวนดอกไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในญ่ีปุ่ นซึง่สามารถเพลดิเพลนิกับดอกไมก้ว่า 

2 ลา้นดอกรวมกว่า 400 สายพันธุท่์ามกลางฉากหลังเป็นภูเขาไดเซ็นอันยิง่ใหญ่ไดต้ลอดทัง้ปี ในช่วง

ฤดูหนาว ท่านจะไดสั้มผัสความงามของกลว้ยไมภ้ายในเรือนกระจก และการจัดแสดงการประดับไฟ 

หรือทีเ่รียกว่า Flower Illumination ทีจ่ะมีใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิใจในช่วงฤดูหนาวเท่านัน้ จากนัน้น า

ท่านเดนิทางกลับสู่ทีพ่ัก  

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 



พกัที ่  Yonako Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้ ลานสกไีดเซ็น - เมอืงสะไกมนิาโตะ – ถนนมสิุก ิชเิกะรุ - ตลาดปลานะคะอุระ – ศูนยป์ลาสะ

ไกมนิาโตะ – ปราสาทขนมหวาน - เมอืงโอซากา้ 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไดเซ็น สก ี(Daisen Ski Resort) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10-15 

นาท)ี เป็นลานสกทีีไ่ดร้ับความนิยม เสน้ทางสกเีต็มไปดว้ยความหลากหลาย ไดร้ับความนิยมจากนัก

สกทัีง้มืออาชพีและมือสมัครเล่น ทัง้ชาวญ่ีปุ่ นและชาวต่างชาต ิอสิระใหท่้านไดสั้มผัสหมิะสขีาวและ

เพลดิเพลนิตามอัธยาศัย (ราคาไม่รวมค่าอุปกรณ์บนลานสก ีค่ากระเช้าและชุดอุปกรณ์กนั

หนาว **หมายเหตุ ท ัง้นีใ้นฤดูหนาวบางวนัสภาพภมูอิากาศอาจไมเ่อือ้อ านวยต่อการเดนิทาง 

การขึน้เขาเล่นสก ีรายการทวัรส์ามารถปรบัเปลีย่นสถานทีเ่ล่นสก ีหรอืปรบัโปรแกรมสถานที่

ท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงสะ

ไกมนิาโตะ เมืองแห่งอาหารทะเลและเป็นบา้นเกิดของคุณมสิุก ิชิเกะรุ (Mizuki Shigeru) 

ผูเ้ขยีนมังงะเรื่องอสูรน้อยคทิาโร่ (GeGeGe no Kitaro) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

จากนัน้อสิระใหท่้านเดนิชอ้ปป้ิง ณ ถนนมสิุก ิชเิกะรุ (Mizuki Shigeru Road) ถนนความยาวร่วม 

800 เมตร ทีเ่รียงรายไปดว้ยรูปปั้นสัมฤทธิข์องเหล่าตัวการ์ตูนปีศาจจากเรื่องอสูรนอ้ยคทิาโร่ กว่า 177 

ตัว รูปปั้นทัง้หมดตดิ QR โคด้เอาไวใ้หเ้ราสามารถใชส้มาร์ทโฟนสแกนเพื่ออา่นขอ้มลูรายละเอยีดเป็น

ภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ๆ ได ้ถนนแห่งน้ี เต็มไปดว้ยรา้นจ าหน่ายสนิคา้เกีย่วกับคิทาโร่มากมาย 

อสิระใหท่้านเพลดิเพลนิกับการถ่ายรูป และเดนิเล่นตามอัธยาศัย  

เทีย่ง         อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานะคะอุระ (Fish Market Nakaura) เป็นรา้นจ าหน่ายของฝาก 

ผลติภัณฑจ์ากทะเล ตรงประตูทางเขา้ มีรูปปั้นหนิทีช่ ือ่วา่ กาอนิะคทิาโร่ ขนาดยักษ์สูงกว่า 7.7 เมตร 

เป็นสัญลักษณ์ใหนั้กท่องเทีย่วไดถ่้ายรูปกัน ทีน่ี่มีสนิคา้จ าหน่ายมากมายหลากหลายชนิด เช่น ขนม

ขึน้ชือ่ประจ าจังหวัดทตโตรแิละของแปรรูปจากผลติภัณฑท์างทะเล แต่สนิคา้ที่ไดรั้บความนิยมมาก



เป็นพเิศษจะเป็นอาหารทะเลอบกรอบหรือ ซฟู้ีดชพิส ์ซึง่ผ่านกระบวนการแปรรูปสดๆ ภายในตลาด

แห่งน้ี จากจุดน้ีไม่ไกล ท่านสามารถเดินเทา้ไม่เกิน 10 นาที ไปยัง ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ 

(Sakaiminato Sakana Centre) ตลาดแห่งน้ี เชฟจะปรุงอาหารทะเลทีลู่กคา้ซือ้ไปใหช้มกันตรง

นัน้ โดยจะแล่ปลาเป็นซาชมิแิละเด็ดขาปูออก ท าใหลู้กคา้สามารถทานไดอ้ย่างสะดวกสบาย ภายใน

ศูนยม์ีการจัดโซนส าหรับทานอาหารเอาไวใ้ห ้แถมเรายังสามารถเพลดิเพลนิกับบาร์บคีวิอาหารทะเล

ไดข้ึน้อยู่กับฤดูกาลดว้ย อสิระใหท่้านเลอืกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ 

ปราสาทขนมหวานโคโตบุกโิจ (Okashi no Kotobuki Jo) ) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 

นาท)ี เป็นรา้นขนมหวานแสนอร่อยทีถู่กออกแบบใหม้ีลักษณะเป็นปราสาท ตั้งอยู่บนเนินเขาไดเซ็น 

ภายในรา้นจะมขีนมทีท่ขีายเฉพาะทีร่า้นแห่งน้ีเท่านัน้ และยังมีของฝากเมอืงทตโทร ิทีม่ีใหท่้านไดซ้ื้อ

มากมายจนเลอืกไมถู่กเลยทเีดยีว โดยเฉพาะขนมมัทฉะ ฟองดูว ์ยีห่อ้ KAnoZa ทไีดร้ับราวัล Grand 

Gold Award จากสถาบัน Monde Selection ทีม่าถงึทีน่ี่แลว้ตอ้งไม่พลาดที่จะซือ้กลับไป ไดเ้วลา

อันวมควรน าท่านเดินกลับสู่เมืองโอซากา้ จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอซากา้ (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Osaka Fujiya Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ก สนามบนิคนัไซ –  สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบ Set box (7) 

 **เนื่องจากไฟล์ทบนิออกเดินทางเช้ามาก ท าให้ไม่สามารถรบัประทานอาหารเช้า ณ 

หอ้งอาหารของโรงแรมไดท้นั ขออนุญาตจดัเตรยีมอาหารกล่องหรอืคนืเงนิสดค่าอาหารเชา้

ส าหรบัลูกคา้แทน 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613 

13.50 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

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

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเท่าน ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิล่าชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ล่วงหนา้ก่อนท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ค่าตั๋วเคร่ืองบนิไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 



 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่มไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศใหก้ลับมาย่ืนรอ้งขอวีซ่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์พ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศใหย่ื้นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการย่ืน

รอ้งขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเคร่ืองบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ที่รออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้

ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางอเีมล ์

• สง่รายชือ่ส ารองที่น ัง่ ผู ้เดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยืนยนั

ว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอื

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเก ิดจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไม่ไดค่้าทวัรค์นื  

• กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปที่มกีารการนัตคี่ามดัจ า

ที่พกัโดยตรง หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิ ได้ รวมถึง

เทีย่วบนิ พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ์ ไม่มีการคืนเงนิทุกกรณี ท ัง้

มดัจ า หรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากค่าต ัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทาง

ไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ทีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 

วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเข้า
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 



2. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ที่อยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิี่จะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหว่างทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้ เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ  อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่ พักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไม่สามารถรับประกันได ้   

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของผูจั้ดก ากับเท่านั้น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธใิน

การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทติย์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา

ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา 

ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 3 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนั้นๆ มอิาจ

เพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 


