
 
 
 
 
 
 

OSAKA KYOTO MIYAMA TOTTORI 6D4N 
โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม – เดอืนมนีาคม 2563 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ไฮไลทท์วัร ์
เทีย่วทตโทร ิเมอืงแหง่ทะเลทรายญีปุ่่ น  

ตามรอยอนเิมะโคนนั ยอดนกัสบืจิว๋ และ อสูรนอ้ยคทิาโร ่

ชมดอกไมเ้มอืงหนาว ณ สวนดอกไมฮ้านะไคโร 
ชมนทิรรศการลูกแพร นจิสิเซค ิเยอืนเมอืงเกา่โกดงัขาวคุราโยช ิ

ลิม้รส อาหารทะเลสดอรอ่ย ณ ตลาดปลาเมอืงทตโทร ิ

เยอืนวดัทองคนิคะคุจ ิชมพธิชีงชาญีปุ่่ น ขอพร ณ ศาลเจา้เฮอนั  
สมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ณ หมูบ่า้นคายาบูก ิแหง่เมอืงมยิามา่ 

พเิศษ!! เพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนลานสก ีพรอ้มสมัผสัหมิะสขีาวโพลน  
ชอ้ปป้ิงจใุจ ถนนมสุิก ิชเิกะรุ เอ็กซโ์ปซติี ้และถนนชนิไซบาช ิ

 



 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

06-11 มกราคม 2563  25,888.- 8,900.- 

07-12 มกราคม 2563  26,888.- 8,900.- 

08-13 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 

09-14 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 

10-15 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 

11-16 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 

12-17 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 

13-18 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 

14-19 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 

15-20 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 

16-21 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 

17-22 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 

18-23 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 

19-24 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 

20-25 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 

21-26 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 

22-27 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 

23-28 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 

24-29 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 

25-30 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 

26-31 มกราคม 2563 26,888.- 8,900.- 

27 มกราคม-01 กุมภาพนัธ ์2563 26,888.- 8,900.- 

28 มกราคม-02 กุมภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 

29 มกราคม-03 กุมภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 

30 มกราคม-04 กุมภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 

31 มกราคม-05 กุมภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 

01-06 กุมภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 

02-07 กุมภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 

03-08 กุมภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 

04-09 กุมภาพนัธ ์2563 27,888.- 8,900.- 

10-15 กุมภาพนัธ ์2563 26,888.- 8,900.- 

11-16 กุมภาพนัธ ์2563 26,888.- 8,900.- 

12-17 กุมภาพนัธ ์2563 26,888.- 8,900.- 

13-18 กุมภาพนัธ ์2563 26,888.- 8,900.- 

14-19 กุมภาพนัธ ์2563 26,888.- 8,900.- 

15-20 กุมภาพนัธ ์2563 26,888.- 8,900.- 

16-21 กุมภาพนัธ ์2563 26,888.- 8,900.- 

17-22 กุมภาพนัธ ์2563 26,888.- 8,900.- 

18-23 กุมภาพนัธ ์2563 26,888.- 8,900.- 

19-24 กุมภาพนัธ ์2563 26,888.- 8,900.- 



 
 
 
 
 
 

 

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 

 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น  

11.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ
อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-
3  (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

20-25 กุมภาพนัธ ์2563 26,888.- 8,900.- 

21-26 กุมภาพนัธ ์2563 26,888.- 8,900.- 

22-27 กุมภาพนัธ ์2563 26,888.- 8,900.- 

23-28 กุมภาพนัธ ์2563 26,888.- 8,900.- 

24-29 กุมภาพนัธ ์2563 26,888.- 8,900.- 

25 กุมภาพนัธ-์01 มนีาคม 2563 26,888.- 8,900.- 

26 กุมภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 26,888.- 8,900.- 

27 กุมภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 26,888.- 8,900.- 

28 กุมภาพนัธ-์04 มนีาคม 2563 26,888.- 8,900.- 

29 กุมภาพนัธ-์05 มนีาคม 2563 26,888.- 8,900.- 

01-06 มนีาคม 2563 26,888.- 8,900.- 

02-07 มนีาคม 2563 26,888.- 8,900.- 

03-08 มนีาคม 2563 26,888.- 8,900.- 

04-09 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 

05-10 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 

06-11 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 

07-12 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 

08-13 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 

09-14 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 

10-15 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 

11-16 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 

12-17 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 

13-18 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 

14-19 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 

15-20 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 



 
 
 
 
 
 

14.10 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ610 
21.55 น.   ถงึ เมอืงคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางสู่ทีพั่ก 

(เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั**  

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรมทีพ่กั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่Ueno Flex Hotel Iga หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่อง   ศาลเจา้เฮอนั – การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น - วดัคนิคะคุจ ิ- เมอืงมยิาม่า – หมู่บา้นคา
ยาบูก ิ– เกยีวโต - เมอืงโอซากา้ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต (Kyoto) เมอืงหลวงเก่าของญี่ปุ่ นทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมา
ยาวนานตัง้แต่ปี ค.ศ. 794 ไดช้ือ่ว่าเมืองแห่งศลิปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่ นอย่างแทจ้รงิ 

ภายในเมอืงเต็มไปดว้ยวัฒนธรรมดัง้เดมิอันน่าสนใจบรรยากาศอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ ทีม่ี
มนตเ์สน่หข์องอดตีและปัจจุบันทีผ่สมผสานกันอย่างลงตัว น าท่านสู ่ศาลเจา้เฮอนั (Heian 
Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ศาลเจา้แห่งนี้นัน้ถูกสรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึ

ถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอ ิผูท้ีม่คีวามส าคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอย่างมาก เนื่องจาก
เป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองค์สุดทา้ยของเกยีวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน 

โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยิักษ์สแีดงทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแต่
ไกล  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ไฮไลท!์!! จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น 

(Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เริ่มตัง้แต่การชงชา การรับชา 
และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีง

ชานี้ ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
เดนิทางสู ่วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เดมิสรา้งขึน้เพื่อ

ใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอาชกิากา้ โยชมิสิแุละท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแหง่นี้ใหเ้ป็น
วัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันวา่ วัดทอง เนื่องจากทีวั่ดนี้จะมี

อาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเดน่อยู่กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื้นน ้า
เบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ชาบูแสนอรอ่ย 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมยิาม่า(Miyama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
เมืองชนบทบนภูเขา ชม หมู่บา้นคายาบูก ิ(Kayabuki no Sato) หมู่บา้นทางทศิเหนือ 

ของเมืองนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มชี ือ่เสียง ในหมู่บา้นจะมีกระท่อมหลังคาสูงอยู่ในพื้นที่
เกอืบ 40 หลัง แต่ละบา้นมกีารอนุรักษ์รูปแบบตัวอาคารดา้นนอกดว้ยวัฒนธรรมแบบดัง้เดมิ 

โดยการมุงหลงัคาแบบ kayabuki เอกลักษณ์เฉพาะอกีอย่างนงึคอื หมู่บา้นแหง่นี้เป็นบา้น
จริงๆที่มีคนอยู่อาศัย และยังคงด าเนินชวีิตท างานแบบคนทั่วๆไปในแถบนี้ เพียงแต่ดว้ย

สถาปัตยกรรมของบา้นทีค่งความโบราณอสิระใหท้่านไดสั้มผัสบรรยากาศทีแ่ทจ้รงิของชนบท
ในประเทศญีปุ่่ นตามอัธยาศัย  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมอืงที่
มขีนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่ น และ

ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสามนครเคฮันชงิ ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันไซบนเกาะฮนชู เป็นหนึ่งใน
ไม่กีเ่มอืงทีม่สีถานะเป็นนครโดยขอ้บัญญัตริัฐบาลญีปุ่่ น  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่Fujiya Osaka Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม   เมอืงทตโทร ิ- เนนิทรายทตโทร ิ- พพิธิโคนนัยอดนกัสบื - พพิธิภณัฑล์ูกแพร นจิสิ
เซค ิทตโตร ิ– เมอืงคุราโยช ิ– โกดงัก าแพงขาวคุราโยช ิ- สวนดอกไมท้ตโตรฮิานะ
ไคโระ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสู ่เมอืงทตโทร ิ(Totori) เมอืงแหง่ทะเลทรายญีปุ่่ น ตัง้อยู่ทางตะวันตกของญีปุ่่ น มี
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตอิย่างทะเลทราย และยังมรี่องรอยทางประวัตศิาสตร ์รวมถงึ
สถานที่เกี่ยวกับการ์ตูนอนิเมะชือ่ดังอย่างโคนันยอดนักสืบและอสูรนอ้ยคทิาโร่ อีกดว้ย น า

ท่านสู ่เนนิทรายทตโทร ิ(Totori Sand Dunes) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) 
หนึง่ในสามเนนิทรายในประเทศญีปุ่่ น และเป็นเนนิทรายทีใ่หญ่ทีส่ดุอกีดว้ย เนนิทรายของทีน่ี่

สจีะออกเหลอืงคล ้า เพราะมกีารผสมของเนื้อทรายกับเถา้ภูเขาไฟ แต่จุดเด่นของเนินทราย
ทีน่ี่คอืทวิทัศน์ของทรายสูงใหญ่ทีต่ัดกับสขีองทอ้งฟ้าและสขีองทอ้งทะเล อสิระใหท้่านท า



 
 
 
 
 
 

กจิกรรมตา่งๆ บนเนนิทราย เชน่ เครือ่งร่อนพาราไกลเดอร ์หรอืจะน่ังรถมา้เกวยีนลาก หรอื ขี่
อฐู (ราคาไมร่วมในคา่ทวัร)์  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู แกงกะหรี ่สชีมพู            
เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื (The Gosho Aoyama Museum) หรอื โคนนั 
ทาวน ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  ภายในพพิธิภัณฑม์ ี2 ชัน้ จัดแสดงผลงานของ

อาจารยอ์าโอยาม่า ตัง้แต่สมัยประถม ไปจนถงึผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงทัง้หลาย ทัง้ตน้ฉบับการ
ตนู แผ่นอนเิมะ หุน่จ าลองตัวละครเรือ่งโคนันยอดนักสบื และหอ้งท างานจ าลอง สว่นชัน้ที ่2 

มีมุมใหท้ดลองแกไ้ขคดีปรศินาที่น่าสนใจ รวมไปถงึตูเ้กมสเก็ตบอรด์ที่ใหเ้ราสวมบทบาท
โคนันคุง พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้เพื่อแฟนคลับคุโด ้ชนิอจิยิอดนักสบื หรือ ยอดนักสบืจิ๋ว

โคนัน ของอาจารยโ์กไซ อาโอยาม่า ผูเ้ขยีนซรีีย่ก์ารต์นูมังงะชือ่ดังชดุนี้โดยเฉพาะ  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑล์ูกแพร นิจิสเซค ิทตโตริ (Tottori Nijisseiki Pear 
Museum) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี พพิธิภัณฑก์ารเรียนรูเ้กีย่วกับ ลูกแพรพันธุ์
ศตวรรษที ่20 (นิจเิซก)ิ ภายในมตีน้แพรขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจ มลีูก

แพรกับสาลีห่ลากหลายชนดิใหไ้ดล้องชมิเปรยีบเทยีบรสชาตกิัน แถมยังเป็นจุดชอ้ปป้ิงขนม
เกีย่วกับสาลีแ่ละลูกแพรมากมาย นอกจากนี้ภายในพพิทิธภัณฑ ์ยังมรีา้นขนมสไตลฟ์รุตพาร์

เลอร ์(Fruit Parlor) ทีม่ซีอฟทค์รมีลกูแพร ใหเ้ราไดล้ิม้รสกัน อสิระใหท้่านสนุกสนานกับการ
เรียนรูแ้ละอร่อยไปกับผลติภัณฑ์ที่ท ามาจากลูกแพร สนิคา้ขึน้ชือ่ของเมืองทตโทริ ตาม

อัธยาศัย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคุราโยช ิ(Kurayoshi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 นาท)ี 
ซึง่ขึน้ชือ่เรือ่งอาคารบา้นเรือนสไตลย์อ้นยุค  เป็นเมอืงคา้ขายทีเ่จรญิรุ่งเรอืงตัง้แตช่ว่งปลาย
สมัยเอโดะไปจนถงึสมัยเมจิ จึงมีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมบา้นพ่อคา้แม่คา้เก่าแก่ต่างๆ 

เอาไวเ้ป็นอย่างดี ไฮไลท !์!! โกดงัก าแพงขาวคุราโยชิ (Kurayoshi's Shirakabe 
Storehouses) โกดังถอืเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่ของเมอืง ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเป็นมา

ในอดตีของเมอืงนี้ ดา้นหลังโกดังแตล่ะหลังจะมสีะพานหนิเล็กๆ พาดขา้มทางน ้าทีข่ดุเอาไว  ้
ทัศนียภาพเช่นนี้เป็นอะไรทีง่ดงามมาก จงึไม่แปลกใจเลยทีจุ่ดนี้จะกลายเป็นแหล่งถ่ายรูป

ยอดนยิมขึน้มา อสิระใหท้่านชมววิอาคารบา้นเรอืน ทีจ่ะใหท้่านไดสั้มผัสความรูส้กึราวกับยอ้น
เวลากลับไปในอดตี 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไมท้ตโตรฮิานะไคโระ (Tottori Hanakairo) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) คอืสวนดอกไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ นซึง่สามารถเพลดิเพลนิ
กับดอกไมก้ว่า 2 ลา้นดอกรวมกว่า 400 สายพันธุ์ท่ามกลางฉากหลังเป็นภูเขาไดเซ็นอัน

ยิง่ใหญ่ไดต้ลอดทัง้ปี ในช่วงฤดูหนาว ท่านจะไดสั้มผัสความงามของกลว้ยไมภ้ายในเรือน
กระจก และการจัดแสดงการประดับไฟ หรือทีเ่รียกวา่ Flower Illumination ทีจ่ะมใีหท้่านได ้
เพลดิเพลนิใจในชว่งฤดหูนาวเท่านัน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก  

 
 

 
 

 
 
 

 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่Yonago Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ ลานสกไีดเซ็น - เมอืงสะไกมนิาโตะ – ถนนมสิุก ิชเิกะรุ - ตลาดปลานะคะอุระ – ศูนย์
ปลาสะไกมนิาโตะ – ปราสาทขนมหวาน - เมอืงโอซากา้ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ไดเซ็น สก ี(Daisen Ski Resort) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
10-15 นาท)ี เป็นลานสกทีีไ่ดร้ับความนิยม เสน้ทางสกเีต็มไปดว้ยความหลากหลาย ไดร้ับ

ความนยิมจากนักสกทีัง้มอือาชพีและมอืสมัครเลน่ ทัง้ชาวญีปุ่่ นและชาวตา่งชาต ิอสิระใหท้่าน
ไดสั้มผัสหมิะสขีาวและเพลดิเพลนิตามอัธยาศัย (ราคาไม่รวมคา่อุปกรณ์บนลานสก ีคา่
กระเช้าและชุดอุปกรณ์กนัหนาว **หมายเหตุ ท ัง้นี้ในฤดูหนาวบางวนัสภาพ

ภูมอิากาศอาจไม่เอือ้อ านวยตอ่การเดนิทาง การขึน้เขาเล่นสก ีรายการทวัรส์ามารถ
ปรบัเปลีย่นสถานทีเ่ลน่สก ีหรอืปรบัโปรแกรมสถานทีท่อ่งเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)  
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงสะไกมนิาโตะ เมอืงแห่งอาหารทะเลและเป็นบา้นเกดิของคุณมสิุก ิ
ชเิกะรุ (Mizuki Shigeru) ผูเ้ขียนมังงะเรือ่งอสูรนอ้ยคทิาโร่ (GeGeGe no Kitaro) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิง ณ ถนนมสิุก ิชเิกะรุ 
(Mizuki Shigeru Road) ถนนความยาวร่วม 800 เมตร ที่เรียงรายไปดว้ยรูปปั้นสัมฤทธิ์
ของเหล่าตัวการต์ูนปีศาจจากเรื่องอสูรนอ้ยคทิาโร่ กว่า 177 ตัว รูปปั้นทัง้หมดตดิ QR โคด้

เอาไวใ้หเ้ราสามารถใชส้มาร์ทโฟนสแกนเพื่ออ่านขอ้มูลรายละเอยีดเป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาอืน่ๆ ได ้ถนนแหง่นี้ เต็มไปดว้ยรา้นจ าหน่ายสนิคา้เกีย่วกับคทิาโร่มากมาย อสิระใหท้่าน

เพลดิเพลนิกับการถ่ายรูป และเดนิเลน่ตามอัธยาศัย  
เทีย่ง         อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดปลานะคะอุระ (Fish Market Nakaura) เป็นรา้นจ าหน่ายของ
ฝาก ผลติภัณฑจ์ากทะเล ตรงประตูทางเขา้ มรีูปปั้นหนิทีช่ ือ่ว่า กาอนิะคทิาโร่ ขนาดยักษ์สงู
กว่า 7.7 เมตร เป็นสัญลักษณ์ใหนั้กท่องเที่ยวไดถ่้ายรูปกัน ที่นี่มีสนิคา้จ าหน่ายมากมาย

หลากหลายชนิด เช่น ขนมขึน้ชือ่ประจ าจังหวัดทตโตรแิละของแปรรูปจากผลติภัณฑท์าง
ทะเล แต่สนิคา้ทีไ่ดร้ับความนิยมมากเป็นพเิศษจะเป็นอาหารทะเลอบกรอบหรือ ซฟู้ีดชพิส ์

ซึง่ผ่านกระบวนการแปรรูปสดๆ ภายในตลาดแหง่นี้ จากจุดนี้ไม่ไกล ท่านสามารถเดนิเทา้ไม่
เกนิ 10 นาที ไปยัง ศูนยป์ลาสะไกมนิาโตะ (Sakaiminato Sakana Centre) ตลาด
แหง่นี้ เชฟจะปรุงอาหารทะเลทีล่กูคา้ซือ้ไปใหช้มกันตรงนัน้ โดยจะแลป่ลาเป็นซาชมิแิละเด็ด

ขาปอูอก ท าใหล้กูคา้สามารถทานไดอ้ย่างสะดวกสบาย ภายในศนูยม์กีารจัดโซนส าหรับทาน
อาหารเอาไวใ้ห ้แถมเรายังสามารถเพลดิเพลนิกับบารบ์ีควิอาหารทะเลไดข้ึน้อยู่กับฤดูกาล

ดว้ย อสิระใหท้่านเลอืกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาท
ขนมหวานโคโตบุกโิจ (Okashi no Kotobuki Jo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

เป็นรา้นขนมหวานแสนอร่อยทีถู่กออกแบบใหม้ลีักษณะเป็นปราสาท ตัง้อยู่บนเนนิเขาไดเซ็น 
ภายในรา้นจะมขีนมทีท่ขีายเฉพาะทีร่า้นแห่งนี้เท่านัน้ และยังมขีองฝากเมอืงทตโทร ิทีม่ใีห ้
ท่านไดซ้ือ้มากมายจนเลอืกไม่ถูกเลยทเีดยีว โดยเฉพาะขนมมัทฉะ ฟองดวู ์ยีห่อ้ KAnoZa ที



 
 
 
 
 
 

ไดร้ับราวัล Grand Gold Award จากสถาบัน Monde Selection ทีม่าถงึทีน่ี่แลว้ตอ้งไม่พลาด
ทีจ่ะซือ้กลับไป ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิกลับสู่เมอืงโอซากา้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3.30 ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่Osaka Fujiya Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้ หุบเขามโินะ - น า้ตกมโินะ – เอ็กซโ์ปซติี ้- ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ชนิไซบา
ช ิ- สนามบนิคนัไซ  

  เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หุบเขามโินะ  (Minoh park) หรอื มโินะโอะ Mino-o น าท่านชม 

น า้ตกมโินะ (Minoh Waterfall) ทีต่ัง้ตระหง่านดว้ยความกวา้ง 5 เมตร และสูง 33 เมตร
ลงไปเป็นหุบเขาซึง่ทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มพีรรณไมร้าว 980 ชนิด แมลงกว่า 3,000 

ชนดิอาศัยอยู่ อสิระใหท้่านชมความงามตามอัธยาศัย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
น าท่านชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ทีเ่ทีย่ว
แหง่ใหม่ในโอซากา้ ศนูยร์วมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ป

ซติี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึงานเวลิด์เอ็กซโ์ป ที่จัดขึน้เมือ่ปี 
1970 ตัง้อยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา้ มีเนื้อที่ทั ้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร 

ภายในพืน้ทีแ่หง่นี้มแีหลง่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of 
playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง 
กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พพิธิภัณฑสั์ตวน์ ้า จัดแสดงสัตวต์่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และ

ยังใหนั้กท่องเทีย่วไดสั้มผัสกับสัตวอ์ย่างใกลช้ดิ 
2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมได ้

เรียนรูภ้าษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่ม่ซ ้าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมอืงต่าง ๆ จากทั่ว
ทัง้อเมรกิา 



 
 
 
 
 
 

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่ น ที่จะท าใหคุ้ณ
หลงใหลและผจญภัยไปกับการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. ANIPO สวนสนุกทีเ่ครื่องเล่นหลายอย่างถูกออกแบบใหเ้ด็กๆสามารถเล่นพรอ้มกับพ่อ
แม่ได ้ท าใหเ้ด็กๆไม่กลัวและสนุกสนานร่วมกันไดท้ัง้ครอบครัว   

6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรข์นาดใหญ่ทีส่ดุในภมูภิาคคันไซ  
7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหม่ภายใตแ้นวคดิของการต์นูดัง Shaun the 

Sheep เด็กๆจะไดส้นุกสนานในแบบฟารม์เลีย้งแกะในทุ่งกวา้ง ทัง้วิง่เล่นกับตัวการ์ตูน
แกะ Shaun และหอ้ยโหนชงิชา้เถาวัลยแ์บบทารซ์าน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนยก์ารคา้ทีร่วมสนิคา้ทุกอย่างทุกประเภททัง้ของญี่ปุ่ นและ

จากนานาชาตทิั่วโลก ไม่เพียงแต่แบรนด์เนมชือ่ดังราคาหรู แต่ยังมีทัง้รา้น 100 เยน
อย่าง Daiso, รา้น 3coin ทีส่นิคา้ทุกอย่างราคา 300 เยน 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 จากนั้นน าท่านสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ด้านนอก) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาท)ี เป็นหนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่
ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คนู ้า และสวนนชิโินมา
รุซึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก ความงดงามของปราสาท ถอืวา่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ที่

นักท่องเทีย่วทั่วโลกต่างใหค้วามสนใจทีจ่ะมาเยอืนและชมตลอดทัง้ปี (ใชเ้วลาเดนิทางจาก
สนามบนิ 50 นาท)ี  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี 
บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรน

ไชส ์รา้นเครื่องส าอางค์ รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้น
เสื้อผา้สตรีทแบรนด์ทั ้งญี่ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ 

เรยีกวา่มทีุกอย่างทีต่อ้งการรวมกันอยู่บรเิวณนี้ จากน ัน้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทาง
สู ่สนามบนิคนัไซ 



 
 
 
 
 
 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

23.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ611 
**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

วนัทีห่ก  สนามบนิดอนเมอืง 

03.55 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

 
 

**************************************** 
 

ส าหรบัลูกคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชย
คา่เสยีหายเฉพาะสายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และ

รบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้ 
เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ
อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน า

เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 
✓ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซัก

รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ น

ไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์พ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 

ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน 



 
 
 
 
 
 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ค่าทปิมคัคุเทศก ,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 

 
เดนิทางขึน้ต ่า 34 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะ
ช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่าน

ตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิท
ฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  

 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจอง

กอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  
 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 
• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 
• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมา

ทางแฟกซ ์
• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่

พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // 
[หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให้ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่
รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ 
เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ

หนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารกา
รนัตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจ
ขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวน

สทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจ่าย
ในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

•  
หมายเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่
ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะ
ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่

เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 



 
 
 
 
 
 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให ้
เขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะ

ไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุใน

โปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้

สบูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 
7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ใน

กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่

คา่ใชจ่้ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 

อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และ
คนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ด ้
ท่องเทีย่วตามโปรแกรม 



 
 
 
 
 
 

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

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง 

ในวันนั้นๆ มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่ว

ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

 


