
 
 
 
 
 

 
วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว อุณหภูมิ  

16-20 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 10°C - 18°C  
17-21 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 10°C - 18°C  
18-22 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 10°C - 18°C  
19-23 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 10°C - 18°C  
20-24 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 10°C - 18°C  
21-25 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 10°C - 18°C  
22-26 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 13°C - 20°C  



+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง+ 

** ปล. ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป** 

ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

22.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน 

AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23-27 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 13°C - 20°C  
24-28 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 13°C - 20°C  
25-29 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 13°C - 20°C  
26-30 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 13°C - 20°C  
27-31 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  
28 มีนาคม-01 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  
30 มีนาคม-03 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  
31 มีนาคม-04 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  
 01-05 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  
 02-06 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  
 03-07 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  
 04-08 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  
 05-09 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  
 06-10 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  
 07-11 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  
 08-12 เมษายน 2563 31,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  
 09-13 เมษายน 2563 (สงกรานต์) 32,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  
 10-14 เมษายน 2563 (สงกรานต์) B.1 35,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  
 10-14 เมษายน 2563 (สงกรานต์) B.2 35,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  
 11-15 เมษายน 2563 (สงกรานต์) B.1 39,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  
 11-15 เมษายน 2563 (สงกรานต์) B.2 39,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  

 12-16 เมษายน 2563 (สงกรานต์) B.1 39,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  

 12-16 เมษายน 2563 (สงกรานต์) B.2 39,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  

 13-17 เมษายน 2563 (สงกรานต์) 35,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  

 14-18 เมษายน 2563 (สงกรานต์) 35,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  

 15-19 เมษายน 2563 (สงกรานต์) 31,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  



สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ  านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3  (น ้ าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

วนัทีส่อง   สนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – 
เมืองโอซาก้า – เอก็ซ์โปซิตี ้- ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

01.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ612 

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ ปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
เรียบร้อยแลว้ (เวลาทีญ่ี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการ
นดัหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ 
เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของ
ญ่ีปุ่นท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 794 ไดช่ื้อวา่เมืองแห่งศิลปะและวฒันธรรมของญ่ีปุ่น
อยา่งแทจ้ริง ภายในเมืองเต็มไปดว้ยวฒันธรรมดั้งเดิมอนัน่าสนใจบรรยากาศอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ ท่ีมี
มนตเ์สน่ห์ของอดีตและปัจจุบนัท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวั  เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) เดิมสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นบา้นพกัของท่านโชกุนอาชิกากา้ โยชิมิสุและท่าน
มีความตั้งใจยกบา้นพกัแห่งน้ีให้เป็นวดันิกายเซนภายหลงัจากท่ีท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกนัวา่ วดั
ทอง เน่ืองจากท่ีวดัน้ีจะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน ้ า ท าให้เกิดเป็นเงา
สะทอ้นกบัพื้นน ้ าเบ้ืองหน้า จนเกิดเป็นภาพท่ีสวยงามเป็นอีกสัญลกัษณ์หน่ึงของเมืองเกียวโตน าท่านสู่ 
ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) ศาลเจา้แห่งน้ีนั้นถูกสร้างข้ึนเพื่อให้ระลึกถึง
จกัรพรรดิคามมุและจกัรพรรด์ิโคเมอิ ผูท่ี้มีความส าคญัต่อเมืองเกียวโตอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นจกัรพรรดิ
องคแ์รกและองคสุ์ดทา้ยของเกียวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอนั โดยเฉพาะเสาและประคูโท
ริอิยกัษสี์แดงท่ีตั้งอยูด่า้นหนา้ของวดั มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท์!!! จากนั้นสัมผสัวฒันธรรม
ดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่น นัน่ก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่นนั้น มีขั้นตอน
มากมาย เร่ิมตั้งแต่การชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นลว้นมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและ
สวยงามเป็นอยา่งมาก พิธีชงชาน้ี ไม่ใช่แค่รับชมอยา่งเดียว ยงัเปิดโอกาสให้ท่านไดมี้ส่วนร่วมในพิธีการ
ชงชาน้ีอีกดว้ย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) บริการท่านด้วยเมนู ชาบูแสนอร่อย 

ได้ จากนั้ นเดินทางสู่  เมืองโอซาก้า (Osaka) เป็นเมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมี
ประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่น และยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในสามนครเคฮนัชิง ตั้งอยูใ่น
ภูมิภาคคนัไซบนเกาะฮนชู เป็นหน่ึงในไม่ก่ีเมืองท่ีมีสถานะเป็นนครโดยขอ้บญัญติัรัฐบาลญ่ีปุ่น  

น าท่านช้อปป้ิง ณ เอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ท่ีเท่ียวแห่งใหม่ในโอ
ซาก้า ศูนยร์วมความบนัเทิงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น เอ็กซ์โปซิต้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
สวนสาธารณะท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ท่ีจดัข้ึนเม่ือปี 1970 ตั้งอยูใ่นเมืองซุอิตะ จงัหวดั
โอซาก้า มีเน้ือท่ีทั้ งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นท่ีแห่งน้ีมีแหล่งความบันเทิงมากมาย 
ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลิน
กบักิจกรรมต่างๆ ทั้งชอ้ปป้ิง กินขา้ว หรือแมแ้ต่ถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั 



เอก็ซ์โปซิตี ้ได้แบ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ด้วยกนั ดังนี้ 

1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ า จดัแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศิลปะ และยงัให้
นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัสัตวอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2. Osaka English Village ชุมชนส าห รับคนรักภาษาอังกฤษ  เปิดโอกาสให้ผู ้เข้าชมได้เรียน รู้
ภาษาองักฤษในรูปแบบท่ีไม่ซ ้ าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทัว่ทั้งอเมริกา 

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญ่ีปุ่น ท่ีจะท าให้คุณหลงใหลและผจญภยั
ไปกบัการ์ตูนตวัโปรด 

4. Orbi สถานท่ีแห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ 
5. ANIPO สวนสนุกท่ีเคร่ืองเล่นหลายอยา่งถูกออกแบบให้เด็กๆสามารถเล่นพร้อมกบัพ่อแม่ได ้ท าให้

เด็กๆไม่กลวัและสนุกสนานร่วมกนัไดท้ั้งครอบครัว   
6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคคนัไซ  
7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหม่ภายใตแ้นวคิดของการ์ตูนดงั Shaun the Sheep เด็กๆจะ

ไดส้นุกสนานในแบบฟาร์มเล้ียงแกะในทุ่งกวา้ง ทั้งวิ่งเล่นกบัตวัการ์ตูนแกะ Shaun และห้อยโหน
ชิงชา้เถาวลัยแ์บบทาร์ซาน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนยก์ารคา้ท่ีรวมสินคา้ทุกอยา่งทุกประเภททั้งของญ่ีปุ่นและจากนานาชาติ
ทัว่โลก ไม่เพียงแต่แบรนดเ์นมช่ือดงัราคาหรู แต่ยงัมีทั้งร้าน 100 เยนอยา่ง Daiso, ร้าน 3coin ท่ีสินคา้
ทุกอยา่งราคา 300 เยน 

จากนั้นน าท่านสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เป็นหน่ึงใน
แลนดม์าร์คส าคญัของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยูด่ว้ยกนัทั้งหมด 8 ชั้น ตวัปราสาทถูกลอ้มรอบ
ดว้ยก าแพงหินคอนกรีต, คูน ้า และสวนนิชิโนมารุซ่ึงอยูท่างป้อมตะวกัตก ความงดงามของปราสาท ถือวา่
เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอซากา้ ท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกต่างให้ความสนใจท่ีจะมาเยือนและชมตลอดทั้งปี 
ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงยา่น ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) บริเวณแหล่งช้
อปป้ิงแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านคา้ปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเคร่ืองส าอางค ์
ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเส้ือผา้สตรีทแบรนด์ทั้ งญ่ีปุ่นและ
ต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างท่ีตอ้งการรวมกนัอยู่บริเวณน้ี 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรม 

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

พกัที ่  Fujiya Osaka Hotel หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 

วนัทีส่าม เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ - 
เมืองคุราโยชิ – โกดังก าแพงขาวคุราโยชิ - สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ  

   เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  

เดินทางสู่ เมืองทตโทริ (Totori) เมืองแห่งทะเลทรายญ่ีปุ่น ตั้งอยูท่างตะวนัตกของญ่ีปุ่น มีแหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติอยา่งทะเลทราย และยงัมีร่องรอยทางประวติัศาสตร์ รวมถึงสถานท่ีเก่ียวกบัการ์ตูนอนิเมะ
ช่ือดังอย่างโคนันยอดนักสืบและอสูรน้อยคิทาโร่ อีกด้วย น าท่านสู่ เนินทรายทตโทริ (Totori Sand 
Dunes) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) หน่ึงในสามเนินทรายในประเทศญ่ีปุ่น และเป็นเนินทราย



ท่ีใหญ่ท่ีสุดอีกดว้ย เนินทรายของท่ีน่ีสีจะออกเหลืองคล ้ า เพราะมีการผสมของเน้ือทรายกบัเถา้ภูเขาไฟ 
แต่จุดเด่นของเนินทรายท่ีน่ีคือทิวทศัน์ของทรายสูงใหญ่ท่ีตดักบัสีของทอ้งฟ้าและสีของทอ้งทะเล อิสระ
ให้ท่านท ากิจกรรมต่างๆ บนเนินทราย เช่น เคร่ืองร่อนพาราไกลเดอร์ หรือจะนัง่รถมา้เกวียนลาก หรือ ข่ี
อูฐ (ราคาไม่รวมในค่าทวัร์)  

เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3) เมนู แกงกะหร่ี สีชมพู            

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ (The Gosho Aoyama Museum) หรือ โคนัน ทาวน์ (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  ภายในพิพิธภณัฑ์มี 2 ชั้น จดัแสดงผลงานของอาจารยอ์าโอยาม่า ตั้งแต่สมยั

ประถม ไปจนถึงผลงานท่ีมีช่ือเสียงทั้งหลาย ทั้งตน้ฉบบัการตูน แผ่นอนิเมะ หุ่นจ าลองตวัละครเร่ือง

โคนนัยอดนกัสืบ และห้องท างานจ าลอง ส่วนชั้นท่ี 2 มีมุมให้ทดลองแกไ้ขคดีปริศนาท่ีน่าสนใจ รวมไป

ถึงตูเ้กมสเก็ตบอร์ดท่ีให้เราสวมบทบาทโคนนัคุง พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อแฟนคลบัคุโด ้ชินอิจิยอด

นักสืบ หรือ ยอดนักสืบจ๋ิวโคนัน ของอาจารย์โกไซ อาโอยาม่า ผูเ้ขียนซีร่ียก์าร์ตูนมงังะช่ือดังชุดน้ี

โดยเฉพาะ น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ (Tottori Nijisseiki Pear Museum) 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้เก่ียวกบั ลูกแพรพนัธ์ุศตวรรษท่ี 20 (นิจิเซกิ) 

ภายในมีตน้แพรขนาดใหญ่ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ มีลูกแพรกบัสาล่ีหลากหลายชนิดให้ได้

ลองชิมเปรียบเทียบรสชาติกนั แถมยงัเป็นจุดช้อปป้ิงขนมเก่ียวกบัสาล่ีและลูกแพรมากมาย นอกจากน้ี

ภายในพิพิทธภณัฑ์ ยงัมีร้านขนมสไตล์ฟรุตพาร์เลอร์ (Fruit Parlor) ท่ีมีซอฟท์ครีมลูกแพร ให้เราไดล้ิ้ม

รสกนั อิสระให้ท่านสนุกสนานกบัการเรียนรู้และอร่อยไปกบัผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากลูกแพร สินคา้ข้ึนช่ือ

ของเมืองทตโทริ ตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ เมืองคุราโยชิ (Kurayoshi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 

นาที) ซ่ึงข้ึนช่ือเร่ืองอาคารบา้นเรือนสไตล์ยอ้นยุค  เป็นเมืองคา้ขายท่ีเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ช่วงปลายสมยัเอ

โดะไปจนถึงสมยัเมจิ จึงมีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมบ้านพ่อค้าแม่ค้าเก่าแก่ต่างๆ เอาไวเ้ป็นอย่างดี 

ไฮไลท์!!! โกดังก าแพงขาวคุราโยชิ (Kurayoshi's Shirakabe Storehouses) โกดงัถือเป็นเอกลกัษณ์อยา่ง

หน่ึงของเมือง ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นมาในอดีตของเมืองน้ี ดา้นหลงัโกดงัแต่ละหลงัจะมีสะพาน

หินเล็กๆ พาดขา้มทางน ้ าท่ีขุดเอาไว ้ทศันียภาพเช่นน้ีเป็นอะไรท่ีงดงามมาก จึงไม่แปลกใจเลยท่ีจุดน้ีจะ

กลายเป็นแหล่งถ่ายรูปยอดนิยมข้ึนมา อิสระให้ท่านชมวิวอาคารบ้านเรือน ท่ีจะให้ท่านได้สัมผสั

ความรู้สึกราวกบัยอ้นเวลากลบัไปในอดีต 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ (Tottori Hanakairo) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

1 ชัว่โมง) คือสวนดอกไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นซ่ึงสามารถเพลิดเพลินกบัดอกไมก้วา่ 2 ลา้นดอกรวมกว่า 

400 สายพนัธ์ุท่ามกลางฉากหลงัเป็นภูเขาไดเซ็นอนัยิ่งใหญ่ไดต้ลอดทั้งปี จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ี

พกั  

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

พกัที ่ Royal Hotel DAISEN หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 



วนัทีส่ี่  เมืองโยนาโกะ - ซากปราสาทโยนาโกะ - เมืองสะไกมินาโตะ – ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ - ตลาดปลานะคะอุระ – 

ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ – ปราสาทขนมหวาน - เมืองโอซาก้า 

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโยนาโกะ (Yonako) เมืองใหญ่ท่ีอยูใ่จกลางฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัทตโทริ น าท่าน
สู่ ซากปราสาทโยนาโกะ (Yonoko Castle Ruin) สร้างอยูบ่นสุดเนินมินาโตะยามะท่ีสูงถึง 90 เมตรกลาง
เมืองโยนาโกะ และในบางคร้ังก็เรียกกนัวา่ ปราสาทคุเมะ ตวัอาคารดั้งเดิมถูกท าลายลงจนหมด เหลือแต่
เพียงซากปราสาทเท่านั้น ท่ีน่ีไดรั้บเลือกเป็นโบราณสถานแห่งชาติในปี ค.ศ. 2006  บริเวณดา้นบนของ
ซากปราสาท สามารถชมทิวทศัน์อนังดงามของเมืองโยนาโกะ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสะไกมินาโตะ เมือง
แห่งอาหารทะเลและเป็นบา้นเกิดของคุณมิสุก ิชิเกะรุ (Mizuki Shigeru) ผูเ้ขียนมงังะเร่ืองอสูรน้อยคิทาโร่ 
(GeGeGe no Kitaro) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนั้นอิสระใหท้่านเดินชอ้ปป้ิง ณ ถนนมิสุก ิ
ชิเกะรุ (Mizuki Shigeru Road) ถนนความยาวร่วม 800 เมตร ท่ีเรียงรายไปดว้ยรูปป้ันสัมฤทธ์ิของเหล่า
ตวัการ์ตูนปีศาจจากเร่ืองอสูรนอ้ยคิทาโร่ กวา่ 177 ตวั รูปป้ันทั้งหมดติด QR โคด้เอาไวใ้ห้เราสามารถใช้
สมาร์ทโฟนสแกนเพื่ออ่านขอ้มูลรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษและภาษาอ่ืนๆ ได ้ถนนแห่งน้ี เต็มไปดว้ย
ร้านจ าหน่ายสินค้าเก่ียวกับคิทาโร่มากมาย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และเดินเล่นตาม
อธัยาศยั  

เทีย่ง         อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานะคะอุระ (Fish Market Nakaura) เป็นร้านจ าหน่ายของฝาก ผลิตภณัฑ์จาก
ทะเล ตรงประตูทางเขา้ มีรูปป้ันหินท่ีช่ือว่า กาอินะคิทาโร่ ขนาดยกัษสู์งกว่า 7.7 เมตร เป็นสัญลกัษณ์ให้
นกัท่องเท่ียวไดถ่้ายรูปกนั ท่ีน่ีมีสินคา้จ าหน่ายมากมายหลากหลายชนิด เช่น ขนมข้ึนช่ือประจ าจงัหวดัท
ตโตริและของแปรรูปจากผลิตภณัฑ์ทางทะเล แต่สินคา้ท่ีได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษจะเป็นอาหาร
ทะเลอบกรอบหรือ ซีฟู้ดชิพส์ ซ่ึงผา่นกระบวนการแปรรูปสดๆ ภายในตลาดแห่งน้ี จากจุดน้ีไม่ไกล ท่าน
สามารถเดินเทา้ไม่เกิน 10 นาที ไปยงั ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ (Sakaiminato Sakana Centre) ตลาดแห่ง
น้ี เชฟจะปรุงอาหารทะเลท่ีลูกคา้ซ้ือไปให้ชมกนัตรงนั้น โดยจะแล่ปลาเป็นซาชิมิและเด็ดขาปูออก ท าให้
ลูกคา้สามารถทานไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ภายในศูนยมี์การจดัโซนส าหรับทานอาหารเอาไวใ้ห้ แถมเรายงั
สามารถเพลิดเพลินกบับาร์บีคิวอาหารทะเลไดข้ึ้นอยูก่บัฤดูกาลดว้ย อิสระใหท้่านเลือกรับประทานอาหาร
ตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ปราสาทขนมหวานโคโตบุกโิจ (Okashi no Kotobuki Jo) (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นร้านขนมหวานแสนอร่อยท่ีถูกออกแบบให้มีลกัษณะเป็นปราสาท ตั้งอยู่
บนเนินเขาไดเซ็น ภายในร้านจะมีขนมท่ีทีขายเฉพาะท่ีร้านแห่งน้ีเท่านั้น และยงัมีของฝากเมืองทตโทริ ท่ี
มีให้ท่านไดซ้ื้อมากมายจนเลือกไม่ถูกเลยทีเดียว โดยเฉพาะขนมมทัฉะ ฟองดูว ์ยี่ห้อ KAnoZa ทีไดรั้บ
ราวลั Grand Gold Award จากสถาบนั Monde Selection ท่ีมาถึงท่ีน่ีแลว้ตอ้งไม่พลาดท่ีจะซ้ือกลบัไป ได้
เวลาอนัวมควรน าท่านเดินกลับสู่เมืองโอซาก้า จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

พกัที ่ Osaka Fujiya Hotel หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 

วนัทีห้่า  สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 



เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบ Set box (4) 

 **เน่ืองจากไฟล์ทบินออกเดินทางเช้ามาก ท าให้ไม่สามารถรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรมได้ทนั ขออนุญาตจัดเตรียมอาหารกล่องหรือคืนเงินสดค่าอาหารเช้าส าหรับลูกค้าแทน 

09.50 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์ เทีย่วบินที ่XJ613 

13.50 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

**สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

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

ส าหรับลูกค้าท่านทีไ่ม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน  หักค่าตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทวัร์ 
 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่าน้ัน*  

** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบิน
ภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนท าการซ้ือตั๋ว
ภายในประเทศทุกคร้ัง  เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถ
ให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่
กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงค์พ  านักระยะสั้ นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 
วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

ร้องขอวซ่ีา 



× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 
เดินทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์ห้ท่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 1 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทาง
ภายใน 20 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไม่ช าระมดัจ าตาามี่กก าหดดขอออดญาาตาตัาดี่กดักใหหลูกก ล้าี่าดอ่กดี่กรออูก่  

 หากช าระไม่้รบตาามจ าดวดขบริษัีฯถ่อว่าี่าดูกเูิกการเดิดีาใโดูอัตาโดมัติาโดูไม่มเ่ใ่กอดไอ 

 เม่กอี่าดช าระเใิดไม่ว่าจะี้ัใหมดหร่อบาใส่วดขีาใบริษัีฯถ่อว่าี่าดไดลูอมรับเใ่กอดไอแูะอลอตากูใต่าาใๆี่ก
ไดลระบญไวลี้ัใหมดด่แ้ ลูว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองทีน่ั่ง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเทีย่วทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มา
ให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ -นามสกุล 

และอ่ืนๆ เพือ่ใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษอยา่งต ่า 2 
หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนั ได้เงินคืนทั้งหมด 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนั ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไม่ได้ค่าทวัร์คืน  

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พัก
โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้ งมัดจ า หรือค่าทัวร์
ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ



แล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่า
จะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการ
มีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด 
บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะ
สั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 
และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีทีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดั
หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมให้บริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  



9. กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้เวลา
ในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา 
ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้ าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 4 ของการเดินทาง รวมจ านวน 3 
ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรใน
วนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

ใบจองทวัร์  / BOOKING FORM 

รายการทวัร์.................................................................................. วนัเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติ้ดต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล า ดั
บ 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    



 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว 

 
ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 
(..............................................................) 
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