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OSAKA KYOTO TOTTORI 6D4N  

ซุปตาร ์ซากรุะ ว ิง๊วบั 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม – เมษายน 2563 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 
ไฮไลท!์! เทีย่วทตโทร ิเมอืงแหง่ทะเลทรายญีปุ่่ น  

ตามรอยอนเิมะโคนนั ยอดนกัสบืจิว๋ และ อสรูนอ้ยคทิาโร ่
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ชมนทิรรศการลกูแพร นจิสิเซค ิเยอืนเมอืงเกา่โกดงัขาวครุาโยช ิ

ลิม้รส อาหารทะเลสดอรอ่ย ณ ตลาดปลาเมอืงทตโทร ิ

สมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ณ หมูบ่า้นคายาบกู ิแหง่เมอืงมยิามา่ 

ตระการตาความยิง่ใหญข่อง ปราสาทโอซากา้  

เยอืนวดัทองคนิคะคจุ ิชมพธิชีงชาญีปุ่่ น ขอพร ณ ศาลเจา้เฮอนั  

พเิศษ !! ชมววิเมอืงโยนาโกะ พรอ้มซากรุะ ณ ซากปราสาทโยนาโกะ    

ชอ้ปป้ิงจใุจ ถนนมสิกุ ิชเิกะร ุเอ็กซโ์ปซติี ้และถนนชนิไซบาช ิ

FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

16-21 มนีาคม 2563 27,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

17-22 มนีาคม 2563 27,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

18-23 มนีาคม 2563 27,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

19-24 มนีาคม 2563 27,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

20-25 มนีาคม 2563 27,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

21-26 มนีาคม 2563 27,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

22-27 มนีาคม 2563 27,888.- 8,900.- 13°C - 20°C  

23-28 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 13°C - 20°C  

24-29 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 13°C - 20°C  

25-30 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 13°C - 20°C  

26-31 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 13°C - 20°C  

27 มนีาคม-01 เมษายน 2563 28,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  

28 มนีาคม-02 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  

29 มนีาคม-03 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  

30 มนีาคม-04 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  

31 มนีาคม-05 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  

01-06 เมษายน 2563  31,888.- 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 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  
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+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

22.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

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

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

บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

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

ยาบกู ิ– เมอืงทาเคชมิะ – ศาลเจา้ชริะฮเิกะ - เมอืงองิะ 

01.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ี่ปุ่ น เร็วกวา่เมืองไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ

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

เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั น าท่านสู่ อาราชิยาม่า 

(Arashiyama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) อยู่ทางตะวกัตกของเกยีวโต ตัวเมอืงอารา

ชยิาม่านัน้จะคกึคกัมากในชว่งวนัหยุด มีทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทีย่ว

ไดเ้รื่อยๆ น าท่านชม สวนป่าไผ่ (Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวน

ป่าไผ่ สามารถเดนิเล่นหรือขีจ่ักรยายผ่านก็ได ้ใหบ้รรยากาศที่แปลกและหาไดย้าก อสิระใหท้่านเดนิ

ชมความงามยามทีม่แีสงอาทติยร์อดผ่านตวัป่าไผ่ลงมายังพืน้ดา้นลา่ง ประกอบกบัมลีมพัดมาพรอ้มกนั

ก็จะเป็นเสยีงกิง่กา้นของตน้ไผ่กระทบกนัไปมา ดสูวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนตกิยิง่นัก บรเิวณ

09-14 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 35,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  

15-20 เมษายน 2563  31,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
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ใกล ้ๆ  จะเป็นรา้นขายของพื้นเมอืงที่ท ามาจากตน้ไม ้เช่น ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใส่ของ หรอืเสือ้

สานจากไผ่ อสิระใหท้่านซือ้สนิคา้ หรอืเลอืกถ่ายภาพเก็บความประทับใจตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

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

ชนบทบนภูเขา ชม หมูบ่า้นคายาบกู ิ(Kayabuki no Sato) หมู่บา้นทางทศิเหนือ ของเมอืงน้ี เป็น

แหลง่ท่องเทีย่วที่มชีือ่เสยีง ในหมู่บา้นจะมีกระท่อมหลงัคาสงูอยู่ในพืน้ทีเ่กอืบ 40 หลงั แต่ละบา้นมี

การอนุรักษ์รูปแบบตวัอาคารดา้นนอกดว้ยวฒันธรรมแบบดัง้เดมิ โดยการมุงหลงัคาแบบ kayabuki 

เอกลักษณ์เฉพาะอีกอย่างนึงคอื หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นบา้นจรงิๆที่มีคนอยู่อาศัย และยังคงด าเนินชวีติ

ท างานแบบคนทั่วๆไปในแถบนี้ เพยีงแตด่ว้ยสถาปัตยกรรมของบา้นทีค่งความโบราณอสิระใหท้่านได ้

สมัผัสบรรยากาศทีแ่ทจ้รงิของชนบทในประเทศญี่ปุ่ นตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงทา

คาชมิะ (Takashima) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของทะเลสาบบิ

วะ ทะเลสาบเก่าแก่ที่สุดในโลก น าท่านชมเสาโทรอิสิแีดงตัง้ตระหง่านกลางทะเลสาบ ณ ศาลเจา้

ชริะฮเิกะ (Shirahige Shrine) ชมพระอาทติยต์กดนิ พรอ้มเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงองิะ  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  Ueno Frex Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

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

ซากา้ (ดา้นนอก) - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

   เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  

น าท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวง

ของประเทศญี่ปุ่ นมายาวนานที่สุด คอืตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี เกียวโตจงึเป็น
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เมืองส าคัญที่เต็มไปดว้ยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่ นดว้ย เดินทางสู่ วดัคินคะคุจ ิ

(Kinkakuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอาชิ

กากา้ โยชมิสิุและท่านมีความตัง้ใจยกบา้นพักแห่งน้ีใหเ้ป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสยีชวีติ 

คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วดัทอง เน่ืองจากที่วดัน้ีจะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่

กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลกัษณห์นึ่ง

ของเมอืงเกยีวโตน าท่านสู ่ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ี ศาลเจา้แห่ง

น้ีนัน้ถูกสรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอ ิผูท้ีม่ีความส าคัญตอ่เมอืงเกยีวโต

อย่างมาก เน่ืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมใน

ยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยิักษ์สแีดงที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของวัด มีสแีดงสดใสมองเห็นมา

แต่ไกล ไฮไลท!์!! จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น 

(Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่

ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิีชงชาน้ี ไม่ใชแ่คร่ับชม

อย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) บรกิารทา่นดว้ยเมนู ชาบแูสนอรอ่ย 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมืองที่มขีนาด

เศรษฐกจิใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่ น และยังเป็นเมืองที่

ใหญ่ทีสุ่ดในสามนครเคฮนัชงิ ตัง้อยู่ในภูมภิาคคนัไซบนเกาะฮนช ูเป็นหนึง่ในไม่กีเ่มอืงทีม่สีถานะเป็น

นครโดยขอ้บัญญัตริัฐบาลญี่ปุ่ น อัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางกลับ เมอืงโอซากา้ น า

ท่านชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซิตี ้(Expo City) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนย์รวมความบันเทิงที่

ยิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สรา้งขึน้เพื่อ

ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ที่จัดขึน้เมื่อปี 1970 ตัง้อยู่ในเมืองซุอติะ จังหวดัโอซากา้ มีเน้ือที่ทัง้หมด

ราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ทีแ่ห่งน้ีมแีหลง่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing 

the enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ 

ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พิพิธภัณฑส์ัตวน์ ้า จัดแสดงสัตวต์่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักท่องเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ย่างใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาองักฤษในรูปแบบทีไ่ม่ซ ้าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่ น ที่จะท าใหคุ้ณหลงใหลและ

ผจญภัยไปกบัการต์นูตวัโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่ห่งการเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. ANIPO สวนสนุกที่เครื่องเล่นหลายอยา่งถูกออกแบบใหเ้ด็กๆสามารถเล่นพรอ้มกับพ่อแม่ได ้ท าให ้

เด็กๆไมก่ลวัและสนุกสนานร่วมกนัไดท้ัง้ครอบครัว   

6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรข์นาดใหญ่ทีส่ดุในภมูภิาคคนัไซ  

7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหมภ่ายใตแ้นวคดิของการต์นูดงั Shaun the Sheep เด็กๆ

จะไดส้นุกสนานในแบบฟาร์มเลีย้งแกะในทุ่งกวา้ง ทัง้ว ิง่เลน่กับตัวการ์ตนูแกะ Shaun และหอ้ยโหน

ชงิชา้เถาวลัยแ์บบทารซ์าน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนย์การคา้ที่รวมสินคา้ทุกอย่างทุกประเภททั ้งของญี่ปุ่ นและจาก

นานาชาตทิั่วโลก ไม่เพียงแต่แบรนดเ์นมชือ่ดังราคาหรู แต่ยังมีทัง้รา้น 100 เยนอย่าง Daiso, 

รา้น 3coin ทีส่นิคา้ทุกอย่างราคา 300 เยน 

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

เป็นหนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัว
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ปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรีต, คูน ้า และสวนนชิโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก ความ

งดงามของปราสาท ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซากา้ ทีนั่กท่องเที่ยวทั่วโลกต่างใหค้วามสนใจ

ที่จะมาเยือนและชมตลอดทัง้ปี ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 15 นาที) บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ย

รา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้น

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

เรยีกวา่มทีุกอย่างทีต่อ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณน้ี จากนัน้น าท่านเขา้สูโ่รงแรม 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Osaka Fujiya Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงทตโทร ิ– เนนิทรายทตโทร ิ- พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื – พพิธิภณัฑล์ูกแพร นจิสิ

เซค ิทตโตร ิ- เมอืงคุราโยช ิ– โกดงัก าแพงขาวคุราโยช ิ- สวนดอกไมท้ตโตรฮิานะไคโระ  

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

เดนิทางสู่ เมอืงทตโทร ิ(Totori) เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ทางตะวันตกของญี่ปุ่ น มีแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาตอิย่างทะเลทราย และยังมีร่องรอยทางประวัตศิาสตร ์รวมถงึสถานที่เกีย่วกับ

การต์นูอนิเมะชือ่ดงัอย่างโคนันยอดนักสบืและอสูรนอ้ยคทิาโร่ อกีดว้ย น าท่านสู่ เนนิทรายทตโทร ิ

(Totori Sand Dunes) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) หนึ่งในสามเนินทรายในประเทศ

ญี่ปุ่ น และเป็นเนินทรายที่ใหญ่ที่สุดอกีดว้ย  เนินทรายของที่น่ีสจีะออกเหลอืงคล ้า เพราะมีการผสม
ของเน้ือทรายกับเถา้ภูเขาไฟ แตจุ่ดเด่นของเนินทรายทีน่ี่คอืทวิทัศน์ของทรายสูงใหญ่ที่ตดักบัสขีอง

ทอ้งฟ้าและสขีองทอ้งทะเล อสิระใหท้่านท ากจิกรรมต่างๆ บนเนินทราย เช่น เครื่องร่อนพาราไกล

เดอร ์หรอืจะน่ังรถมา้เกวยีนลาก หรอื ขีอ่ฐู (ราคาไมร่วมในคา่ทวัร)์  

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) บรกิารทา่นดว้ยเมนู แกงกะหรี ่สชีมพู  
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เดนิทางสู่ พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื (The Gosho Aoyama Museum) หรอื โคนนั ทาวน ์

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  ภายในพิพธิภัณฑม์ี 2 ชัน้ จัดแสดงผลงานของอาจารยอ์าโอ

ยาม่า ตัง้แต่สมัยประถม ไปจนถึงผลงานที่มีชื่อเสียงทั ้งหลาย ทั ้งตน้ฉบับการตูน แผ่นอนิเมะ 

หุ่นจ าลองตัวละครเรือ่งโคนันยอดนักสบื และหอ้งท างานจ าลอง สว่นชัน้ที ่2 มมีุมใหท้ดลองแกไ้ขคดี

ปรศินาที่น่าสนใจ รวมไปถงึตูเ้กมสเก็ตบอรด์ที่ใหเ้ราสวมบทบาทโคนันคุง พพิธิภัณฑแ์ห่งน้ีสรา้งขึน้

เพือ่แฟนคลบัคโุด ้ชนิอจิยิอดนักสบื หรอื ยอดนักสบืจิว๋โคนัน ของอาจารยโ์กไซ อาโอยาม่า ผูเ้ขยีนซี

รี่ย ์การต์ูนมังงะชื่อดังชุดน้ีโดยเฉพาะ น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ลูกแพร นจิสิเซคิ ทตโตร ิ

(Tottori Nijisseiki Pear Museum) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาที) พิพธิภัณฑก์ารเรียนรู ้

เกี่ยวกับ ลูกแพรพันธุศ์ตวรรษที่ 20 (นิจิเซก)ิ ภายในมีตน้แพรขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความ

ประทับใจ มลีูกแพรกบัสาลีห่ลากหลายชนิดใหไ้ดล้องชมิเปรยีบเทียบรสชาตกินั แถมยังเป็นจุดชอ้ป

ป้ิงขนมเกีย่วกับสาลีแ่ละลูกแพรมากมาย นอกจากน้ีภายในพพิทิธภัณฑ ์ยังมีรา้นขนมสไตลฟ์รุตพาร์

เลอร ์(Fruit Parlor) ที่มีซอฟทค์รีมลูกแพร ใหเ้ราไดล้ิม้รสกัน อสิระใหท้่านสนุกสนานกับการเรียนรู ้

และอร่อยไปกับผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากลูกแพร สนิคา้ขึน้ชือ่ของเมืองทตโทร ิตามอัธยาศัย น าท่าน

เดนิทางสู่ เมอืงคุราโยช ิ(Kurayoshi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 นาที) ซึง่ขึน้ชื่อเรื่องอาคาร

บา้นเรอืนสไตลย์อ้นยุค  เป็นเมืองคา้ขายที่เจรญิรุ่งเรืองตัง้แต่ชว่งปลายสมัยเอโดะไปจนถงึสมัยเมจ ิ

จึงมีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมบา้นพ่อคา้แม่คา้เก่าแก่ต่างๆ เอาไวเ้ป็นอย่างดี ไฮไลท !์!! โกดงั

ก าแพงขาวคุราโยช ิ(Kurayoshi's Shirakabe Storehouses) โกดังถือเป็นเอกลักษณ์อย่าง

หนึง่ของเมอืง ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเป็นมาในอดตีของเมอืงน้ี ดา้นหลงัโกดงัแตล่ะหลงัจะมสีะพาน

หนิเล็กๆ พาดขา้มทางน ้าทีข่ดุเอาไว ้ทัศนียภาพเช่นน้ีเป็นอะไรทีง่ดงามมาก จงึไม่แปลกใจเลยทีจุ่ดน้ี

จะกลายเป็นแหล่งถ่ายรูปยอดนิยมขึน้มา อสิระใหท้่านชมววิอาคารบา้นเรือน ที่จะใหท้่านไดส้ัมผัส

ความรูส้กึราวกบัยอ้นเวลากลบัไปในอดตี 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ทตโตรฮิานะไคโระ (Tottori Hanakairo) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) คอืสวนดอกไมท้ี่ใหญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ นซึง่สามารถเพลดิเพลนิกบัดอกไมก้ว่า 

2 ลา้นดอกรวมกวา่ 400 สายพันธุท์่ามกลางฉากหลังเป็นภูเขาไดเซ็นอนัยิง่ใหญ่ไดต้ลอดทัง้ปี จากนัน้

น าท่านเดนิทางกลบัสูท่ีพ่ัก  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Royal Hotel DAISEN หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้ เมอืงโยนาโกะ - ซากปราสาทโยนาโกะ - เมอืงสะไกมนิาโตะ – ถนนมสิุก ิชเิกะร ุ- ตลาดปลา

นะคะอรุะ – ศูนยป์ลาสะไกมนิาโตะ – ปราสาทขนมหวาน - เมอืงโอซากา้ 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโยนาโกะ (Yonako) เมืองใหญ่ที่อยู่ใจกลางฝ่ังตะวนัตกของจังหวดัทตโทร ิ

น าท่านสู ่ซากปราสาทโยนาโกะ (Yonoko Castle Ruin) สรา้งอยู่บนสุดเนินมนิาโตะยามะที่สูง

ถงึ 90 เมตรกลางเมืองโยนาโกะ และในบางครัง้ก็เรียกกันว่า ปราสาทคุเมะ ตัวอาคารดัง้เดมิถูก

ท าลายลงจนหมด เหลอืแต่เพียงซากปราสาทเท่านัน้ ที่น่ีไดร้ับเลอืกเป็นโบราณสถานแห่งชาตใินปี 
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ค.ศ. 2006  บรเิวณดา้นบนของซากปราสาท สามารถชมทวิทัศนอ์นังดงามของเมอืงโยนาโกะ จากนัน้

เดินทางสู่ เมืองสะไกมินาโตะ เมืองแห่งอาหารทะเลและเป็นบา้นเกิดของคุณมิสุก ิชิเกะร ุ

(Mizuki Shigeru) ผูเ้ขยีนมังงะเร ือ่งอสูรนอ้ยคทิาโร ่(GeGeGe no Kitaro) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั้นอสิระใหท้่านเดินชอ้ปป้ิง ณ ถนนมิสุก ิชิเกะรุ (Mizuki Shigeru 

Road) ถนนความยาวร่วม 800 เมตร ที่เรยีงรายไปดว้ยรูปปั้นสัมฤทธิข์องเหล่าตัวการต์ูนปีศาจจาก

เรือ่งอสรูนอ้ยคทิาโร่ กวา่ 177 ตวั รูปปั้นทัง้หมดตดิ QR โคด้เอาไวใ้หเ้ราสามารถใชส้มารท์โฟนสแกน

เพื่ออ่านขอ้มูลรายละเอยีดเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ๆ ได ้ถนนแห่งน้ี เต็มไปดว้ยรา้นจ าหน่าย

สนิคา้เกีย่วกบัคทิาโร่มากมาย อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูป และเดนิเลน่ตามอธัยาศยั  

เทีย่ง         อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดปลานะคะอุระ (Fish Market Nakaura) เป็นรา้นจ าหน่ายของฝาก 

ผลติภัณฑจ์ากทะเล ตรงประตทูางเขา้ มรีูปปั้นหนิที่ชือ่วา่ กาอนิะคทิาโร่ ขนาดยักษ์สูงกว่า 7.7 เมตร 

เป็นสัญลักษณ์ใหนั้กท่องเที่ยวไดถ้่ายรูปกัน ที่น่ีมีสนิคา้จ าหน่ายมากมายหลากหลายชนิด เช่น ขนม

ขึน้ชือ่ประจ าจังหวดัทตโตรแิละของแปรรูปจากผลติภัณฑท์างทะเล แต่สนิคา้ที่ไดร้ับความนยิมมาก

เป็นพเิศษจะเป็นอาหารทะเลอบกรอบหรอื ซฟีู้ ดชพิส ์ซ ึง่ผ่านกระบวนการแปรรูปสดๆ ภายในตลาด

แห่งน้ี จากจุดน้ีไม่ไกล ท่านสามารถเดินเทา้ไม่เกิน 10 นาที ไปยัง ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ 

(Sakaiminato Sakana Centre) ตลาดแห่งน้ี เชฟจะปรุงอาหารทะเลทีล่กูคา้ซือ้ไปใหช้มกนัตรง

นัน้ โดยจะแลป่ลาเป็นซาชมิแิละเด็ดขาปูออก ท าใหล้กูคา้สามารถทานไดอ้ย่างสะดวกสบาย ภายใน

ศนูยม์ีการจัดโซนส าหรับทานอาหารเอาไวใ้ห ้แถมเรายังสามารถเพลดิเพลนิกบับารบ์ีควิอาหารทะเล

ไดข้ึน้อยู่กับฤดกูาลดว้ย อสิระใหท้่านเลอืกรับประทานอาหารตามอธัยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่

ปราสาทขนมหวานโคโตบุกโิจ (Okashi no Kotobuki Jo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) 

เป็นรา้นขนมหวานแสนอร่อยทีถู่กออกแบบใหม้ีลกัษณะเป็นปราสาท ตัง้อยู่บนเนินเขาไดเซ็น ภายใน

รา้นจะมีขนมที่ทีขายเฉพาะที่รา้นแห่งน้ีเท่านั้น และยังมีของฝากเมืองทตโทร ิที่มีใหท้่านไดซ้ื้อ

มากมายจนเลอืกไม่ถูกเลยทเีดยีว โดยเฉพาะขนมมัทฉะ ฟองดูว ์ยี่หอ้ KAnoZa ทีไดร้ับราวัล Grand 

Gold Award จากสถาบัน Monde Selection ที่มาถงึที่น่ีแลว้ตอ้งไม่พลาดที่จะซื้อกลับไป ไดเ้วลา

อันวมควรน าท่านเดนิกลับสู่เมืองโอซากา้ จากนั้นน าท่านเดนิทางกลับสู่เมืองโอซากา้ (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Osaka Fujiya Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ก สนามบนิคนัไซ –  สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบ Set box (7) 

 **เนื่องจากไฟล์ทบนิออกเดินทางเช้ามาก ท าให้ไม่สามารถรบัประทานอาหารเช้า ณ 

หอ้งอาหารของโรงแรมไดท้นั ขออนุญาตจดัเตรยีมอาหารกลอ่งหรอืคนืเงนิสดค่าอาหารเชา้

ส าหรบัลูกคา้แทน 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613 

13.50 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย
ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
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 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกนิกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลงัจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ท าการจองก่อนวนัเดนิทาง

ภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางอเีมล ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  
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 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถงึ

เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้

มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทาง

ไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจดัการให)้ 

2. สิง่ที่ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จดัการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด
บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
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12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา 

ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 3 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 


