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KANSAI – CHUGOKU 6D3N 

 
 

ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินาทางสมัผสัประสบการณ์ใหม่กบัทาง VTG ท่ีเมือง โกเบ ทตโทริ มทัสึเอะ  
ชิมาเนะ โอคายาม่า และโอซาก้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
โกเบ  สะพานอาคาชิไคเคียว สะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในโลก  
  ภเูขารอ็คโก จุดชมววิทีต่ดิอนัดบั1ใน3ววิสวยทีสุ่ดในญี่ปุ่ น 
ทตโทริ  เนินทราย ผนืทะเลทรายแห่งเดยีวในประเทศญีปุ่่ น 
  ถนนเกะเกะเกะ โนะ คิทาโร่ ถนนตวัการต์ูนสุดแสนน่ารกั 
ชิมาเนะ พิพิธภณัฑศิ์ลปะอาดาจิ เยีย่มชมสวนญีปุ่่ นทีก่ารนัตดีว้ย 3 ดาวมชิลนิ กรนีไกด ์ 
  ศาลเจ้าอิทสึโมะไทฉะ ศาลเจา้ทีเ่หล่าทวยเทพทัว่ญีปุ่่ นมาชุมนุมกนั 
  ปราสาทมทัสึอะ ปราสาทเก่าแก่ทีย่งัใชโ้ครงสรา้งเดมิตัง้แต่เริม่สรา้ง 
  สวนนกมทัสึเอะ พกัผ่อนสายตาไปกบัสวนสวย และเพลดิเพลนิกบันกหลากชนิด 
โอคายาม่า ครุาชิคิบิคงั เยีย่มชมย่านประวตัศิาสตรข์องชุมชนรมิคลอง 
โอซาก้า ตึกอเุมดะ สกาย เยีย่มชมสวนลอยฟ้าบนยอดตกึพรอ้มววิเมอืงโอซาก้า 
  ชินไซบาชิ เพลดิเพลนิกบัแสง ส ีและความคกึคกัของแหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงโอซากา้  
  อิออน มอลล ์ชอ้ปป้ิงเกบ็ตกทัง้ของซือ้และของฝากก่อนกลบัเมอืงไทย 
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ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 3-8 / 10-15 / 17-22 ตลุาคม 2560 
       7-12 / 14-19 / 21-26 พฤศจิกายน 2560 
 

 

20.00น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิูชัน้4 ประตู8 เคาน์เตอรR์ เพ่ือท าการเชค็อิน 
23.00น. ออกเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ นด้วยสายการบิน เจแปน แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี JL728 
 

 
 

06.30น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น  
หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ออกเดนิทางสู่เมอืงโกเบ จงัหวดัเฮยีวโงะ ซึง่
เป็นเมอืงท่าพาณชิยห์ลกัของญีปุ่่ น ทีท่ าการคา้กบัประเทศจนีและเกาหลี 

 
สะพานอาคาชิไคเคียว สะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในโลก โดยมคีวาม
ยาวถงึ 3,991 เมตร สรา้งเสรจ็เมือ่ปีค.ศ.1998 โดยสะพานแห่งนี้เป็น
เสน้ทางคมนาคมหลกัระหว่างเมอืงโกเบ บนเกาะฮอนชู กบัเมอืงอวิายะ 

   บนเกาะอาวาจ ิ
 
 

จดุชมวิวบนเขารอ็คโก ภเูขาทีส่งูทีสุ่ดของเมอืงโกเบ เป็นส่วนหนึ่ง
ของอุทยานแห่งชาต ิโดยท่านจะสามารถชมววิอ่าวโอซากา้ และ เกาะ
อาวาจไิดจ้ากจดุชมววิแห่งนี้ ระหว่างทางทีน่ัง่รถบสัขึน้จุดชมววิ  
ท่านจะไดช้มววิธรรมชาตอินัอุดมสมบรูณ์ของอุทยานแห่งชาตอิกีดว้ย 
 
 

เดนิทางสู่เมอืงทตโทร ิตัง้อยูท่างดา้นตะวนัตกของเกาะฮอนช ูทางตอนเหนือของจงัหวดั
หนัหน้าเขา้สู่ทะเลญีปุ่่ น มชีื่อเสยีงในเรือ่งของชายหาดและถนนสายการต์ูน 

 
เนินทรายแห่งทตโทริ เนินทรายแห่งนี้ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมอืงทตโทร ิทีเ่กดิจากขีเ้ถา้ของภเูขาไฟไดเซน ถูกลมทะเลพดัมากอง
รวมกนัเป็นเวลานาน จนกลายเป็นเนินกวา้ง ถูกจดัเป็นเนินทรายที่
สวยงามและใหญ่ทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ น 

DAY1  สนามบินสุวรรณภมิู 

DAY2  สนามบินคนัไซ >> โกเบ >> สะพานอาคาชิไคเคียว >> นัง่รถบสัสู่จดุชมวิว 
  บนภเูขารอ็คโก >> ทตโทริ >> เนินทราย 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรมทีพ่กั 
**หลงัจากรบัประทานอาหารค ่าเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้่านไดผ้่อนคลายไปกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาต ิชาว
ญีปุ่่ นเชื่อว่าน ้าแรจ่ากธรรมชาตนิัน้จะช่วยใหผ้วิพรรณสวยงามและท าใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้** 
โรงแรมท่ีพกั MISASA SAIKI BEKKAN หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
08.00น. ออกเดนิทางท่องเทีย่วเมอืงทตโทร,ิ ชมิาเนะ และ มทัสเึอะ 
 
    ถนนมิซูกิ ชิเงร ุอสิระเดนิเล่นถ่ายรปูตามอธัยาศยั บนถนนเสน้นี้ม ี

รปูปั้นตวัการต์ูนดงัจากเรือ่ง “เกะเกะเกะ โนะ คทิาโร”่ อยูต่ามจดุต่างๆ 
สาเหตุทีส่รา้งตวัการต์ูนมากมายเหล่านี้เนื่องมาจาก คุณชเิงร ุมซิุกิ 

    ผูเ้ขยีนการต์ูน ไดส้รา้งชื่อเสยีงจนคนทัว่ไปรูจ้กัเมอืงทตโทร ิ
  

ออกเดนิทางจากเมอืงทตโทรสิู่เมอืงชมิาเนะ ตัง้อยูท่างตอนเหนือของภูมภิาคตะวนัตก
ของญีปุ่่ น หนัหน้าออกไปทางทะเลญีปุ่่ น มคีวามอุดมสมบรูณ์ทางทรพัยากรธรรมชาติ 
และยงัมบีทบาทส าคญัทางประวตัศิาสตร ์รวมถงึเป็น “ดนิแดนแห่งเทพเจา้” อกีดว้ย 

 
     พิพิธภณัฑศิ์ลปะอาดาจิ สถานทีท่ีเ่กบ็รกัษาภาพวาดของญีปุ่่ น  

 รวมถงึงานศลิปะแขนงอื่นๆ ของเหล่าศลิปินทีม่ชีื่อเสยีง และทีส่ าคญั 
สวนญีปุ่่ นของทีน่ี่ถูกเลอืกใหเ้ป็นอนัดบัหนึ่งของสวนแบบญีปุ่่ นถงึ 13 ปี
ซอ้น และยงัไดส้ามดาวจากมชิลนิ กรนีไกด ์ 

 
 
     ศาลเจ้าอิทสึโมะไทฉะ เป็นหน่ึงในศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่มากทีสุ่ดในญีปุ่่ น 
     โดยเทพเจา้ทีส่ถติอยูท่ีศ่าลเจา้แห่งนี้คอืเทพเจา้แห่งความสมัพนัธ ์ 

   ชาวญีปุ่่ นจงึนิยมมาขอพรในเรือ่งของความรกัและความสมัพนัธอ์นัดใีน 
   ครอบครวั อกีทัง้เทพเจา้ชนิโตทัว่ญี่ปุ่ นจะมารวมตวักนัในเดอืน10 ตาม 
   ปฏทินิจนัทรคต ิ
 
ออกเดนิทางสู่เมอืงมทัสเึอะ เมอืงทีไ่ดข้ึน้ชื่อว่า เมอืงแห่งน ้า มชีื่อเสยีงในเรือ่ง
ของการชมพระอาทติยต์กดนิ 

DAY3  ทตโทริ >> ถนนมิซูกิ ชิเงร ุ>> พิพิธภณัฑอ์าดาจิ >> ชิมาเนะ >>  
ศาลเจ้าอิทสึโมะไทฉะ >> มทัสึเอะ  
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
โรงแรมท่ีพกั MATSUE EXCEL TOKYU หรือเทียบเท่า 
 
 
  
    
08.00น. ออกเดนิทางท่องเทีย่วเมอืงมทัสเึอะและเมอืงโอคายาม่า 
 

ปราสาทมทัสึเอะ เป็น 1 ใน 12 ปราสาททีย่งัคงเป็นปราสาทดัง้เดมิไมไ่ด้
ถูกสรา้งขึน้มาใหม ่แมว้่าจะผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย ไมว่่าจะ
สงครามกลางเมอืง ไฟไหม ้หรอืแผ่นดนิไหว 
 
 
 
สวนนกมทัสึเอะ เป็นสวนนกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น โดยมทีัง้สวน
นก และสวนดอกไมเ้รอืนกระจก จดัแต่งเป็นระบบนิเวศน์ของธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ 
 
 

ออกเดนิทางสู่เมอืงโอคายามา่ ดนิแดนแห่งแสงตะวนั ขึน้ชื่อในเรือ่งของผลไม ้เนื่องจาก
ผลไมข้องโอคายาม่าไดร้บัแสงแดดเยอะ จงึมรีสชาตอิรอ่ย กลิน่หอม รสหวานเป็น
เอกลกัษณ์ 
 

ครุาชิคิบิคงั ย่านประวตัศิาสตรท์ีม่โีกดงัเกบ็สนิคา้ ทีอ่ยู่อาศยั และบา้น
โบราณสขีาว ถูกผสมผสานกบัวถิชีวีติยคุสมยัใหมไ่ดอ้ย่างลงตวั เป็นหน่ึง
ในชุมชนรมิคลองโบราณทีถู่กอนุรกัษ์ไวจ้นถงึปัจจบุนั อสิระใหท้่านเดนิ
เล่น ชอ้ปป้ิง ถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
โรงแรมท่ีพกั GRANDVIA OKAYAMA หรือเทียบเท่า 

DAY4  มทัสึเอะ >> ปราสาทมทัสึเอะ >> สวนนกมทัสึเอะ >> โอคายาม่า >>  
ครุาชิคิ  
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08.00น. ออกเดนิทางท่องเทีย่วเมอืงโอซากา้ เมอืงแห่งแสงส ีและความสนุกสนาน ในอดตีเป็น
เมอืงท่าขนส่งสนิคา้ พ่อคา้จากทัง้ในและต่างประเทศต่างหลัง่ไหลเขา้มาทีโ่อซากา้ ท าให้
โอซากา้เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และอุตสาหกรรมทีส่ าคญัของประเทศจนถงึปัจจุบนั 

 
ตึกอเุมดะสกาย ตกึสงูยา่นใจกลางเมอืงโอซากา้ มจีดุชมววิบนยอดตกึที่
ดงึดดูความสนใจจากนกัท่องเทีย่ว นกัท่องเทีย่วสามารถชมววิเมอืงของ
โอซากา้ไดจ้ากจดุนี้ 
 

 
ชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงทีค่กึคกัไปดว้ยนกัท่องเทีย่วทัง้จากภายในและ
ภายนอกประเทศ มรีา้นคา้ทัง้เก่าแก่และทนัสมยัอยูร่วมกนั สนิคา้
มากมายหลากหลาย รา้นอาหารหลากประเภทใหไ้ดเ้ลอืกชมิ โดยเฉพาะ
อาหารขึน้ชื่อของโอซาก้าทัง้ทาโกะยากแิละโอโคโนมยิาก ิอสิระใหท้่าน
ไดช้อ้ปป้ิงและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 
 
อิออน มอลล ์หา้งสรรพสนิคา้ทีม่สีนิคา้ใหเ้ลอืกมากมาย ไมว่่าจะเสือ้ผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ รวมไปถงึขา้วของเครือ่งใชใ้นบา้น และซุปเปอรม์ารเ์กต็ 
เรยีกไดว้่าเป็นการชอ้ปป้ิงเกบ็ตกส่งทา้ยก่อนกลบัเมอืงไทยกว็่าได้ 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั(ชนิไซบาช)ิ 
เยน็  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั(ออิอน มอลล)์ 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตคินัไซ โอซาก้า เพื่อท าการเชค็อนิ 
 

 
 

00.55น. ออกเดนิทางสู่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่JL727 
04.40น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

DAY5  โอคายาม่า >> โอซาก้า >> ตึกอเุมดะ สกาย >> ชินไซบาชิ >> อิออน มอลล ์
  >> สนามบินนานาชาติคนัไซ 
 

DAY6  สนามบินนานาชาติคนัไซ >> กรงุเทพมหานคร 
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ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 3-8 / 10-15 / 17-22 ตลุาคม 2560 
           7-12 / 14-19 / 21-26 พฤศจิกายน 2560 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน/ท่าน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน/ท่าน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 52,900.-บาท 40,900.-บาท 

เดก็(เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 47,600.-บาท 36,800.-บาท 

เดก็(ไม่เสริมเตียง)พกักบัผูใ้หญ่ 39,600.-บาท 30,600.-บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 8,900.-บาท 8,900.-บาท 

 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบ
จ านวนดงักล่าวบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีงครึง่เดยีว 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่28 มิถนุายน 2560 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ 

ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่  
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KANSAI – CHUGOKU 6D3N BY JL ON OCTOBER – NOVEMBER 2017 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้-แจง้ออก
ส าหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นต้น 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 
4. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน  :    กรณุาช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการ

เดินทาง 21 วนัท าการหากไม่ช าระตามก าหนด บริษทัสงวนสิทธ์ิยกเลิกการจองของท่าน 

การยกเลิก:  กรณุาแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิมดัจ าทัง้หมด 

หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืงโรคระบาดและสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ /  

    หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กต้อง และความ
ประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่
อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัร ์ไดก้ต่็อเมือ่   
    ทางสายการบนิและ โรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง  

โรคระบาดและสายการบินราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา
การแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 
 


