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VTG ขอเชญิทา่นรว่มเดินทางสูจ่งัหวดัฟคุโุอกะ ยามากจูิ 

ฮโิรชมิา่  

โอคายามา่ เฮียวโกะ โอซากา้ โดยสายการบนิไทย 

ฟุคโุอกะ  สักการะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ท่ีศาลเจา้ดาไซฟ ุ 

ยามากจู ิ สะพานคนิไตเคียว สะพานไม้โบราณ 5 โค้ง ติดอันดับ1 

ใน 3 สะพานไม้ท่ีสวยท่ีสุดในญี่ปุ่น 

ฮโิรชมิ่า  สวนสนัติภาพอนุสรณ์สถานท่ีจะท าให้ทุกคนตระหนัก

ถึงภัยร้ายจากสงคราม 

อิทสคึุชมิา่เกาะศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของเทพเจ้า โดด

เด่นด้วยเสาโทริอิท่ีต้ังอยู่กลางน้ า, ย่านฮนโดร ิแหล่งช้

อปปิ้งและสังสรรค์ใจกลางเมืองของชาวฮิโรชิม่า 

โอคายามา่  ครุาชคิบิคิงั เยี่ยมชมย่านประวัติศาสตร์ของ

ชุมชนริมคลอง 

ฮิเมจ ิ   ชมความงดงามของปราสาทฮิเมจ ิท่ีถูกข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลก 

โกเบ   สะพานอาคาชไิคเคียว สะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลก  
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DAY1   สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

โอซากา้  ชินไซบาช ิเพลิดเพลินกับแสงสีและความคึกคักของ

แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง  

อิออน มอลล ์ช้อปปิ้งเก็บตกทั้งของซื้อและของฝาก

ก่อนกลับเมืองไทย 

และอิสระเต็มวัน ให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเท่ียว

ในเมืองโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล 

สตูดิโอ เจแปน” ดินแดนแห่งมายา เพลิดเพลิน และ

สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดจากภาพยนตร์ชื่อ

ดังจาก “HOLLYWOOD” โดยฉพาะ THE 

WIZARDING OF HARRY POTTER ท่ีให้คุณสนุก

ได้ไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกา 

นารา   สักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึท่ีวัดโทไดจ ิ

 

 

ก าหนดการเดินทางปี 2561 

3-8 / 17-22 / 25-30 กรกฎาคม / 31 กรกฎาคม – 5 สงิหาคม 

21-26 สงิหาคม / 28 สงิหาคม – 2 กนัยายน 

4-9 / 25-30 กนัยายน 

 

 

 
 

22.00 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูิชัน้ 4 ประต ู2 

เคานเ์ตอร ์C  

สายการบนิไทย เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางและผา่น

ขัน้ตอนการเชค็อนิ 
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DAY2 สนามบนิฟุคโุอกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟ ุ>> อวิาคุ

น ิ>>  

สะพานคนิไตเคยีว >> ฮโิรชมิา่ >> ชอ้ปปิง้ที่

ถนนฮนโดร ิ

 

 

 

 

 

 

00.50 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงฟุคโุอกะ เกาะควิชู ประเทศญีปุ่น่ 

โดยสายการบนิไทย  

เทีย่วบนิที ่TG648 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจาก

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรแล้ว 

น าท่านเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ 

8 ของประเทศญี่ปุ่น เคยได้รับการโหวตให้เป็นเมืองท่ี

น่าอยู่ท่ีสุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นั่นเป็นเพราะ  ฟุคุ

โอกะเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่ง

รีบเหมือนโตเกียวหรือโอซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง 

มีแม่น้ าไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผงขายอาหาร

ริมถนน หรือท่ีเรียกว่า Yatai ซึ่งดูเหมือนจะกลายมา

เป็น เอกลักษณ์ ของเมืองฟุคุโอกะไปแล้ว  น าท่า

นมัสการ ศาลเจา้ดาไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่ง

ในญี่ปุ่น ศาลเจ้าดาไซฟุ  นับเป็นหนึ่งในศาลเจ้าท่ี
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ส าคัญท่ีสุด ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นท่ีสถิตย์ของเทพเจ้าแห่ง

ความรู้ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี ใน

แต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาด

สายจนถูกจัดให้เป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญี่ปุ่นท่ีไม่

ควรพลาด อาคารศาลเจ้าท่ีเห็นในปัจจุบันเป็นของท่ี

สร้างใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปั้น

วัวเทพเจ้านอนอยู่ในสภาพท่ีมันวับโดยชาวญี่ปุ่นมี

ความเชื่อกันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัว

จะท าให้หายจากอาการเจ็บป่วย จะมีแต่โชคดีเข้ามา

และประสบความส าเร็จในเรื่องของการเรียน จากนั้น

น าท่านเดินทางสู่เมืองยามากูจิ จังหวัดท่ีอยู่บริเวณด้าน

ล่างสุดของเกาะฮอนชู เป็นจังหวัดท่ีมีความสวยงาม

ทางทะเลอีกหนึ่งจังหวัด ท่านจะได้เพลิดเพลินกับความ

งามทางธรรมชาติมากมาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่สะพานคินไตเคียว เมืองอิวาคุนิ 

สะพานโบราณที่ติด 

 อันดับ 1 ใน 3 ของสะพานท่ีสวยท่ีสุดในญี่ปุ่น โดยมี

ลักษณะเป็นสะพานไม้ 5 โค้ง ทอดข้ามแม่น้ านิชิกิไป

ยังปราสาทอิวาคุนิ ใช้เทคนิคของช่างไม้โบราณใน

การสร้างคือการตอกเข้าลิ่มแทนการใช้ตะปู ได้เวลา

อันสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรชิม่า หนึ่งในสอง

เมืองท่ีโดนระเบิดปรมาณูท าลายในช่วงสงครามโลก

ครั้งท่ีสอง แต่ปัจุบันเมืองนี้ได้รับการพัฒนาเมืองขึ้นมา

ทัดเทียมกับเมืองใหญ่อื่นๆของญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้

เดินเล่นท่ีถนนช้อปปิ้งฮนโดริ  ถนนช้อปปิ้งท่ีท่าน

สามารถเพลิดเพลินไปกับ การเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ไม่

ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของฝากต่างๆ

จากเมืองฮิโรชิม่า  

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
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DAY3   ฮโิรชมิ่า >> สวนสนัตภิาพ >> เกาะมยิา

จิมา่ >>  

ศาลเจา้อิทสคึชุมิา่ >> โอคายามา่ >> เมอืง

เกา่คุราชคิ ิ

 น า ท่ า น เ ข้ า สู่ ที่ พั ก  SUNROUTE HOTEL 

HIROSHIMA หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เช้า   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ

โรงแรม 

08.00 น. ออกเดินทางสู่สวนสันติภาพ ฮิโรชิม่า สวนสาธารณะท่ี

อดีตคือจุดท้ิงระเบิดปรมาณู  “ลิตเต้ิล บอย” ในช่วง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 ปัจจุบันถูกฟ้ืนฟูสภาพขึ้นมาใหม่

เป็นสวนสาธารณะท่ีมีอนุสรณ์ต่างๆ มากมาย เพ่ือให้

คนยุคใหม่ตระหนักถึงภัยร้ายของการท าสงคราม น า

ท่านชมหออนุสรณ์ระเบิดปรมาณู  (Atomic Dome) 

ซากอาคารซึ่งในอดีตเคยเป็นศูนย์จัดแสดงสินค้า

อุตสาหกรรมประจ าเมืองฮิโรชิม่า มีสถาปัตยกรรมแบบ

ยุโรป และได้รับความเสียหายจากระเบิดปรมาณู 

ปัจจุบันโครงสร้างของอาคารยังคงเหลืออยู่และได้รับ

การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1996 เพ่ือ

แสดงถึงเจตนารมณ์ท่ีไม่ต้องการให้มีสงครามเกิดขึ้น

อีก จากนั้นออกเดินทางโดยเรือข้ามฟากสู่เกาะมิยา

จิม่า หนึ่งในสามสถานท่ีท่ีมีวิวทิวทัศน์งดงามท่ีสุดของ
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DAY4 โอคายามา่ >> เฮยีวโกะ >> ปราสาทฮิเมจ ิ>> 

โกเบ >>  

สะพานแขวนอาคาชไิคเคยีว >> โอซากา้ >> 

ชอ้ปปิง้ชนิไซบาชิ 

 

ญี่ปุ่น  ในอดีต ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเกาะแห่งนี้เป็นท่ีอยู่

อาศัยของเหล่าทวยเทพ เป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์ท่ีห้ามคน

ธรรมดาเข้าและมีกวางเป็นผู้สื่อสารระหว่างมนุษย์และ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์  น าท่านเข้าสักการะศาลเจ้าอิทสึคุชิม่า 

ศาลเจ้าเก่าแก่ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

ในปีค.ศ.1996  ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นให้มีส่วน

หนึ่งของอาคารยื่นลงไปในทะเล โดยมีความเชื่อว่าน้ า

ทะเลก็เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนดิน ในช่วงเวลาท่ีน้ าขึ้นก็

จะมองดูเหมือนกับศาลเจ้านี้ลอยอยู่กลางทะเล เกิดเป็น

วิวทิวทัศน์ท่ีสวยสดงดงามและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือน

ศาลเจ้าอื่นๆ  สัญลักษณ์เด่นของศาลเจ้าแห่งนี้คือเสา

โทริอิสีส้มสูงใหญ่ท่ีต้ังอยู่กลางทะเล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองโอคายาม่า เพ่ือเยี่ยมชมคุ

ราชิคิบิคัง ย่านประวัติศาสตร์ท่ีมีโกดังเก็บสินค้า ท่ีอยู่

อาศัย และบ้านโบราณสีขาว ถูกผสมผสานกับวิถีชีวิต

ยุคสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว เป็นหนึ่งในชุมชนริมคลอง

โบราณท่ีถูกอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน อิสระให้ท่านเดิน

เล่น ช้อปปิ้ง ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก ARK HOTEL OKAYAMA หรือ

ระดับเทียบเท่า 
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เช้า   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ

โรงแรม 

08.00 น.             ออกเดินทางสู่เมืองเฮียวโกะ เพ่ือน าท่านเข้าเยี่ยม

ชมปราสาทฮิเมจิ สิ่งก่อสร้างท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งและ

เป็นปราสาทเดียวในญี่ ปุ่น ท่ี เหลือรอดมาจากยุค

สงครามท่ียังคงรักษาสภาพเดิมไว้ได้จนถึงปัจจุบัน 

ปราสาทแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและ

เป็นสมบัติประจ าชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปี ค.ศ.

1993 และเป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีมีความงดงามท่ีสุดใน

ญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ปราสาท

นกกระสาขาว” เนื่องจากตัวปราสาทภายนอกมีสีขาว

สว่างแตกต่างจากปราสาทอื่นๆ ของญี่ปุ่น  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองโกเบ เมืองท่าพาณิชย์หลักของ

ญี่ปุ่นท่ีท าการค้าขายกับประเทศจีนและเกาหลี เป็น

หนึ่งในเมืองท่าท่ีประเทศญี่ปุ่นเปิดประเทศกับตะวันตก

เมื่อปีค.ศ. 1868 น าท่านเดินทางชมสะพานอาคาชิไค

เคียว ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลก

และแข็งแรงที่สุดในโลก เช่ือมระหว่างโกเบและเกาะอา

วาจิ เม่ือปีค.ศ.1995 เกิดแผ่นดินใหวครั้งใหญ่ในโกเบ

ขนาด 7.2 ริกเตอร์ อาคารบ้านเรือนถูกท าลายลง แต่

สะพานนี้กลับไม่ได้รับความเสียหายเลยแม้แต่น้อย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกิจ

อันดับสองรองมาจากเมืองโตเกียว ได้รับสมญานามว่า" 

เมืองแห่งสายธาร" เนื่องจากเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้า

และวัตถุดิบท่ีส าคัญตั้งแต่ครั้งอดีต ซึ่งบรรดาพ่อค้าจาก
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DAY5   โอซากา้ >> อสิระทอ่งเทีย่วดว้ยตวัทา่น

เองหรอืซือ้ทวัร์เสริม  

ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 

 

 

ท่ัวสารทิศท้ังในญี่ปุ่นเองรวมไปถึงจีนและเกาหลีต่าง

หลั่งไหลมาท่ีนี่  จนท าให้โอซาก้าเป็นศูนย์กลางทาง

การค้าและอุตสาหกรรมท่ีส าคัญของประเทศจนถึง

ปัจจุบัน อีกท้ังยังเป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงดั้งเดิม

ของญี่ปุ่น มีความเป็นเอกลักษณ์ตรงท่ีสามารถผสาน

มรดกทางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่เข้ากับเทคโนโลยี

สมัยใหม่ น าท่านเดินทางสู่ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อป

ปิ้ งชื่ อดังของนครโอซาก้า  ท้ังร้านค้าเก่าแก่และ

ทันสมัยปะปนกัน ท้ังสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนมเค้กแสน

อร่อย เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ไปจนถึงกล้องดิจิตอล 

คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และต่ืนตากับลีลา

ชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าท่ีดูจะสนุกสนานและ

มีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมท้ังร้านอาหาร

หลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นท่ีระลึกกับจุดเด่นของ

แต่ละร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และ

สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ รูปเครื่องหมายการค้า

ของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง หรือ 

จะเดินเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุริ  ซึ่ งท่าน

สามารถลิ้มลองขนมและอาหารขึ้นชื่อของนครโอ

ซาก้า ท้ังทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น นอกจากนี้

ยังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื่อเสียงอย่างห้างได

มารู หรือจะเป็นทาคาชิมาย่า ท่ีมีสินค้ามากมายให้ท่าน

ได้เลือกซื้ออีกด้วย 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  โรงแรม  OSAKA GARDEN 

PALACE  

หรือระดับเทียบเท่า 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของ

โรงแรม  

อิสระเต็มวันให้ ท่ าน เพลิด เพลินกับการเดินทาง

ท่องเท่ียวในเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ

ทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ โดยไกด์บริการไปส่ง

และรับกลับโรงแรมโดยรถไฟ ซึ่งต้องช าระเพ่ิมท่านละ 

3,000 บาท (ยังไม่รวมค่าเดินทางไปสวนสนุกของผู้

เดินทางและไกด์) น าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่  สวน

สนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ท่ีทุ่มทุนสร้างอย่าง

มหาศาลบนพ้ืนท่ีกว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็น

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ต่ืนตากับโรงถ่ายภาพยนตร์ ท่ี

แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู้ด ชมฉากจ าลองของ

นิวยอร์ค ฉากจ าลองเมืองซานฟรานซิสโก เป็นต้น 

ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าท่ี

ดุเดือดเร้าใจ สนุกสนานต่ืนเต้นกับการห้อยโหนโจน

ทะยานไปกับซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ Spider Man 

สนุกสนานไปกับการล่องเรือพร้อมฉากปลาฉลามท่ีจะ

โผล่ขึ้ นมาล่าเหยื่ อขณ ะล่องเรือและฉากอื่นๆ  ท่ี

หวาดเสียวจากเรื่อง Jaw แล้วระทึกใจกับฉากจ าลอง
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DAY6           โอซากา้ >> นารา >> วดัโทไดจ ิ

>> ออิอน มอลล ์>> 

   สนามบนิคนัไซ 

 

เรื่ อ ง  จู ราสสิคพาร์ค  (Jurassic Park) ท่ านจะได้

ย้อนกลับไปในยุคดึกด าบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์

นานาชนิด สนุกต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเรื่อง วอ

เตอร์เวิลด์ (Water World) เป็นต้น หรือคุณหนูจะเลือก

สนุ ก สน าน ท่ี  สนู๊ ป ปี้  ส ตู ดิ โอ  (Snoopy Studios) 

เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด แล้วพบกับสนู๊ปปี้

และเหล่าผองเพ่ือนมากมาย และสัมผัสกับ  “The 

Wizarding World of  Harry Potter” สวนสนุกในธี

มของหนังแฟนตาซีชื่อก้องโลกอย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์ 

ด้วยงบก่อสร้างราว 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 

16,000 ล้ า น บ าท )  โด ยภ าย ใน  The Wizarding 

World of Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครื่องเล่น

และสถานท่ีเด่นๆ ท่ีจ าลองมาจากในหนังสือดัง เช่น 

หมู่บ้านฮอกส์มี้ด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอก

วอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry 

Potter and the Forbidden Journey ride) เป็ น ต้ น 

และลา่สดุกบัการเปดิตัวอยา่งเป็นทางการของโซนใหม่ 

Minions Park อนิเมชั่นชื่อดัง ที่เหล่าตัวการ์ตูนมิน

เนี่ยนจะมาป่วนทุกท่านให้สนุกเพลิดเพลินไปกับเมือง

จ าลองภายในเรื่อง 

เทีย่ง   อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   

ค่ า   อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  โรงแรม  OSAKA GARDEN 

PALACE  

หรือระดับเทียบเท่า 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของ

โรงแรม 

08.00น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองนารา นครหลวงเก่าแก่แห่ง

แรกของญี่ปุ่น  ท่ีตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 710 เพื่อน าชม วัด

โทไดจิ ร่วมกราบไหว้ “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูป

สัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษ

ที่ 8 พระพุทธรูปองค์นี้สูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน 

ซึ่งอาคารไม้อันเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตนั้น

ได้รับการบันทึกลงใน  กินเนสบุ ๊คว่าเป็นวิหารไม้ท่ี

ใหญ ่ที ่ส ุดในโลก  และว ัดแห ่งนี ้ย ัง เป ็น  1  ใน  8 

สถานที่ส าคัญของเมืองนาราที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1998  นอกจากนี ้ตามทาง

ของว ิหารแห ่งนี ้ ท ่านจะได ้เพล ิด เพล ินและร ่วม

ถ่ายรูปกับกวางแสนเชื ่องที ่ม ีอยู ่เป ็นจ านวนมาก 

จากนั ้นเดินทางสู่อิออน  มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มี

สินค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกซื ้อ  อาทิ

เช่น ของใช้ในบ้าน เครื่องแต่งตัว ของเล่น ซุปเปอร์

มาร์เก็ต และร้านอาหาร ก่อนเดินทางกลับ 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

14.30 น.  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ 

เมืองโอซาก้า  

เพ่ือท าการเช็คอิน 

17.35 น.  ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย 

เที่ยวบินที่ TG673 

21.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดย

สวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
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ก าหนดการเดนิทางป ี2560 

3-8 / 17-22 / 25-30 กรกฎาคม / 31 กรกฎาคม – 5 สงิหาคม 

21-26 สงิหาคม / 28 สงิหาคม – 2 กนัยายน 

4-9 / 25-30 กนัยายน 

 

หมายเหตุ 
 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป 

ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาติให้

เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่

คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ  

3. หากผู้เดินทางมีการใช้ต๋ัวเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดท่ีพัก

มายังสนามบินสุวรรณภูมิ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนซื้อต๋ัว

อตัราคา่บรกิาร 
ราคารวมตัว๋

เครือ่งบนิ 

ราคาไมร่วมตัว๋

เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญร่าคาท่านละ 47,900.-บาท 26,900.-บาท 

เด็กราคาทา่นละ 41,900.-บาท 26,900.-บาท 

ส าหรบัทา่นทีต่้องการพกัเดีย่ว เพิ่ม
ท่านละ 

9,900.-บาท 9,900.-บาท 
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เดินทางภายในประเทศ เพ่ือเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทางได้

ห รื อ ไม่  แ ล ะตรวจ เช็ คน้ าหนั กสั มภ าระของสายการบิ น

ภายในประเทศท่ีท่านใช้ เนื่องจากการก าหนดน้ าหนักสัมภาระ

ของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่าง

ประเทศ ขึ้นอยู่กับการก าหนดของแต่ละสายการบิน ท้ังนี้ทาง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง 

อาทิเช่นร้านอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ 

ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วนนั้นให้ 

 

อัตราค่าบรกิารนีร้วม 
 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 

2. ค่าน้ าหนักสัมภาระท่ีมาพร้อมกับต๋ัวเครื่องบิน 

-สายการบินไทย ได้น้ าหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน 

-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ าหนักสัมภาระใบละ 23 

กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ 

-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ าหนักสัมภาระ 20 

กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือข้ึนเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้นเท่านั้น 

(รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว) 

3. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ

ระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพัก

ท่ีมี 3 เตียงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้เป็นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง 

ในกรณีท่ีทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักส าหรับ 3 ท่านให้ได้ 

จ าเป็นต้องจัดห้องพักให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  

-ห้องทวิน ห้องพักส าหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง 

-ห้องดับเบิ้ล ห้องพักส าหรับ 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 

-ห้องทริปเปิ้ล ห้องพักส าหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง และ

เตียงเสริมอีก 1 เตียง 

-ห้องซิงเกิล ห้องพักส าหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง 
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4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไว้ใน

รายการ  

5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้ท่านตลอด

การเดินทางในต่างประเทศ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุด

ท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ท้ังนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของ

บริษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการ

เดินทาง) 

*** เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความ

คุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว *** 

7. ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที ่9 กุมภาพนัธ ์2561 

และท่านต้องช าระเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียก

เก็บเพ่ิมภายหลังจากท่ีท่านได้ท าการจองทัวร์แล้ว 

 

อัตราค่าบรกิารนีไ้มร่วม 
 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีน

และ ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคน

ต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ 

ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามันหรืออื่นๆ ท่ี

มิได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบิน

ก าหนด 30 กิโลกรัม 

5. ค่าประกันอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการทัวร์และผู้เดินทางต้องการ

ท าเพ่ิมเติม อาทิ  

ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สินหรือเท่ียวบินล่าช้าหรือทรัพย์สิน

สูญหาย เป็นต้น 
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6. ค่าน้ าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ าดื่มระหว่างทัวร์) 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ  

 

เงื่อนไขการช าระเงนิ   
 

1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาท  

2. กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทาง 21 วันท าการ 

 

การยกเลกิ  
 

1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันท าการ มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ าท้ังหมด 

2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 45-14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

3. กรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลส าคัญ เช่น 

เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์หรือวันหยุดยาวตามท่ีรัฐบาล

ก าหนดในแต่ละปี และรวมถึงเท่ียวบินพิเศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่มี

การคืนเงินมัดจ าและค่าทัวร์ทุกกรณี 

3. กรณีท าการตัดกรุ๊ปสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์  ไม่สามารถ

คืนเงินมัดจ าได้ในทุกกรณี 

4. กรณีท าการตัดกรุ๊ปสายการบินไทยและเจแปน แอร์ไลน์ เก็บค่ามัด

จ าตามจริงท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้น

ตามจริง 

 

หมายเหต ุ
 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความ

เหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และ

สายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
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ปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญท่ีสุด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ

การห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของ

ผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ

ส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิก

เท่ียวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวน

ท้ังหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอัตรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืน

เงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมท่ีพัก

ได้ท าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น 

3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หาก

มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถ

เป็นไปตามก าหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสาย

การบิน และไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจาก

รายการทัวร์  อาทิ เช่นค่ าโรงแรม ค่ ารถรับส่งไปสนามบิน 

ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลังจากที่ท่านได้ท าการจองทัวร์และช าระค่ามัดจ าเรียบร้อยแล้ว 

ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่

ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุกประการ 

 

 


