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VTG ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่จงั หวัดฟุคโุ อกะ ยามากูจิ ฮิโรชิม่า
โอคายาม่า เฮียวโกะ โอซาก้า และนารา โดยสายการบินไทย
ฟุคโุ อกะ
ยามากูจิ
ฮิ โรชิ ม่า

โอคายาม่า
ฮิ เมจิ
โกเบ
โอซาก้า

สักการะเทพเจ้
การะ
าในด้านการศึกษาที ศาลเจ้าดาไซฟุ หนึงในศาลเจ้าทีสําคัญ
ทีสุดของญีปุน่
สะพานคิ นไตเคียว สะพานไม้ 5 โค้ง ทีติดอันดับ 1 ใน 3 สะพานไม้ทสวยที
ี
สุดใน
ประเทศญี
ญีปุ่น
สวนสันติ ภาพ อนุ สรณ์สถานที
สถานทีจะทําให้ทุกคนตระหนักถึงภัยร้ายจากสงคราม
ศาลเจ้าอิ ทสึคชุ ิ ม่า ศาลเจ้าในเกาะศั
เกาะศักดิ 2สิทธิ 2ซึงเป็ นทีอยูข่ องเทพเจ้า โดดเด่น
ด้วยเสาโทริอทิ ตัี ง7 อยูก่ ลางนํ7 า, ย่านฮนโดริ แหล่งช้อปปิ7 งและสังสรรค์ใจกลาง
เมืองของชาวฮิโรชิมา่
เขตเมืองเก่าคุราชิ คิบิคงั ย่านประวัตศิ าสตร์ของชุมชนริมคลองที
คลอง ได้รบั การ
อนุ รกั ษ์ไว้อย่างดีจนถึงปจั จุบนั
ชมความงดงามของ
ชมความงดงามของปราสาทฮิ
เมจิ ทีถูกขึน7 ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
สะพานอาคาชิ ไคเคียว สะพานแขวนทียาวทีสุดในโลก
ช้อปปิง ย่านชิ นไซบาชิ เพลิดเพลินกับแสงสีและความคึกคักของแหล่งช้อปปิ7ง
ใจกลางเมือง,
ง อิ ออน มอลล์ ช้อปปิ7งเก็บตกทัง7 ของซือ7 และของฝากก่อนกลับ
เมืองไทย
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นารา

และอิ สระเต็มวัน ให้ท่านเพลิ ดเพลิ นกับการท่องเที7 ยวในเมืองโอซาก้า
หรือซือ7 ทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ เจแปน” ดินแดนแห่งมายา เพลิดเพลิน
และสนุ กสนานกับเครืองเล่นนานาชนิดจากภาพยนตร์ชอดั
ื งจาก
“HOLLYWOOD” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF HARRY POTTER ทีให้
คุณสนุ กได้ไม่ตอ้ งไปไกลถึงอเมริกา
สักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึทวัี ดโทไดจิ

กําหนดการเดินทางปี 2562
4-9 / 11-16 / 24-29 กรกฎาคม
20-25 สิ งหาคม / 27 สิ งหาคม - 1 กันยายน
3-8 / 25-30 กันยายน
DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมกันที7สนามบิ นสุวรรณภูมิชนั F 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ C
สายการบิ นไทย เพื7อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขันF ตอนการเช็คอิ น

DAY2

00.50 น.
08.00 น.

สนามบินฟุคโุ อกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟุ >> อิ วาคุนิ >>
สะพานคิ นไตเคียว >> ฮิ โรชิ ม่า >> ช้อปปิF งที7ถนนฮนโดริ
ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นฟุคโุ อกะ เกาะคิ วชู ประเทศญี7ปนุ่
โดยสายการบิ นไทย เที7ยวบิ นที7 TG648
เดิ นทางถึงสนามบิ นฟุคโุ อกะ ประเทศญี7ปนุ่ หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคน
เข้าเมืองและขันF ตอนศุลกากรแล้ว นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคโุ อกะ เมืองที
ใหญ่เป็ นอันดับ 8 ของประเทศญีปุ่น เคยได้รบั การโหวตให้เป็ นเมืองทีน่ าอยู่
ทีสุดในโลกแห่งหนึงมาแล้ว นันเป็ นเพราะฟุคุโอกะเป็ นเมืองใหญ่ทมีี บรรยากาศ
แบบสบายๆ ไม่เร่งรีบเหมือนโตเกียวหรือโอซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มี
แม่น7ําไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผงขายอาหารริมถนน หรือทีเรียกว่า Yatai
ซึงดูเหมือนจะกลายมาเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองฟุคุโอกะไปแล้ว นํ าท่านมัสการ
ศาลเจ้าดาไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญีปุ่น ศาลเจ้าดาไซฟุ นับเป็ น
หนึงในศาลเจ้าทีสําคัญทีสุด เพราะศาลเจ้าแห่งนี7เป็ นทีสถิตของเทพเจ้าแห่ ง
ความรู้ ซึงมีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละปี จะมีนักท่องเทียว
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เดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย จนถูกจัดให้เป็ น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญีปุ่นที
ไม่ควรพลาด อาคารศาลเจ้าทีเห็นในปจั จุบนั เป็ นของทีสร้างใหม่เมือปี ค.ศ.1591
ั 7 วเทพเจ้านอนอยู่ในสภาพทีเงาวับ โดยชาวญีปุ่นมี
ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีรปู ปนวั
ความเชือกันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะทําให้หายจากอาการ
เจ็บ ป่ ว ย จะมีแ ต่ โ ชคดีเ ข้า มาและประสบความสํ า เร็จ ในเรืองของการเรียน
จากนัน7 นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองยามากูจิ จังหวัดทีอยู่บริเวณด้านล่างสุดของ
เกาะฮอนชู เป็ นจังหวัดทีมีความสวยงามทางทะเลอีกหนึงจังหวัด ท่านจะได้
เพลิดเพลินกับความงามทางธรรมชาติมากมาย

กลางวัน
บ่าย

เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านชม สะพานคิ นไตเคียว เมืองอิ วาคุนิ สะพานไม้โบราณทีติดอันดับ 1
ใน 3 ของสะพานไม้ทีสวยทีสุ ดในญีปุ่น โดยมีล กั ษณะเป็ นสะพานไม้ 5 โค้ง
ทอดข้ามแม่น7ํ านิชกิ ไิ ปยังปราสาทอิวาคุนิ สะพานแห่งนี7ใช้เทคนิคของช่างไม้
โบราณในการสร้างคือการตอกเข้าลิมแทนการใช้ตะปู ได้เวลาอันสมควร นํ า
ท่ านเดินทางสู่ เมื อ งฮิ โ รชิ ม่า หนึ งในสองเมือ งทีโดนระเบิด ปรมาณู ทําลาย
ในช่ ว งสงครามโลกครัง7 ทีสอง แต่ ปจั ุ บนั เมือ งนี7 ไ ด้ร บั การพัฒ นาเมือ งขึ7น มา
ทัด เทีย มกับ เมือ งใหญ่ อืนๆของญีปุ่ น อิส ระให้ท่ า นได้เ ดิน เล่ น ที ถนนช้ อ ป
ปิF งฮนโดริ ถนนช้อปปิ7 งทีท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับ การเลือกซื7อสินค้า
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเสือ7 ผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของฝากต่างๆจากเมืองฮิโรชิมา่

อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที7พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

DAY3

ฮิ โรชิ ม่า >> สวนสันติ ภาพ >> เกาะมิ ยาจิ ม่า >>
ศาลเจ้าอิ ทสึคชุ ิ ม่า >> โอคายาม่า >> เมืองเก่าคุราชิ คิ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ สวนสันติ ภาพ ฮิ โรชิ ม่า สวนสาธารณะทีอดีตคือจุดทิ7งระเบิด
ปรมาณู “ลิตเติ7ล บอย” ในช่วงสงครามโลกครัง7 ที 2 ปจั จุบนั บริเวณนี7ถูกฟื7 นฟู
สภาพขึ7นมาใหม่เป็ นสวนสาธารณะทีมีอนุ สรณ์ ต่างๆ มากมาย เพือให้คนยุค
ใหม่ตระหนักถึงภัยร้ายของการทําสงคราม นํ าท่านชม หออนุ สรณ์ ระเบิ ด
ปรมาณู (Atomic Dome) ซากอาคารซึงในอดีตเคยเป็ นศูนย์จดั แสดงสินค้า
อุตสาหกรรมประจําเมืองฮิโรชิม่า มีสถาปตั ยกรรมแบบยุโรป และได้รบั ความ
เสียหายจากระเบิดปรมาณู ปจั จุบนั โครงสร้างของอาคารยัง คงเหลือ อยู่แ ละ
ได้รบั การขึน7 ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996 เพือแสดงถึงเจตนารมณ์ที
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ไม่ต้องการให้มสี งครามเกิดขึน7 อีก จากนัน7 นํ าท่านเดินทางโดยเรือข้ามฟากสู่
เกาะมิ ยาจิ ม่า หนึงในสามสถานทีทีมีววิ ทิวทัศน์งดงามทีสุดของญีปุ่น ในอดีต
ชาวญีปุน่ เชือว่าเกาะแห่งนี7เป็ นทีอยู่อาศัยของเหล่าทวยเทพ เป็ นเกาะศักดิ 2สิทธิ 2
ทีห้ามคนธรรมดาเข้าและมีกวางเป็ นผูส้ อสารระหว่
ื
างมนุ ษย์และสิงศักดิ 2สิทธิ 2

กลางวัน
บ่าย

เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสักการะ ศาลเจ้าอิ ทสึคชุ ิ ม่า ศาลเจ้าเก่าแก่ทได้
ี รบั การขึน7 ทะเบียน
ให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996 ศาลเจ้าแห่ งนี7ถูกสร้างขึ7นให้มสี ่วนหนึงของ
อาคารยืนลงไปในทะเล โดยมีความเชือกันว่านํ7 าทะเลก็เป็ นส่วนหนึงของพืน7 ดิน
ในช่วงเวลาทีนํ7าขึน7 ก็จะมองดูเหมือนกับศาลเจ้านี7ลอยอยู่กลางทะเล เกิดเป็ นวิว
ทิวทัศน์ทสวยสดงดงามและมี
ี
เอกลักษณ์ไม่เหมือนศาลเจ้าอืนๆ สัญลักษณ์เด่น
ของศาลเจ้าแห่งนี7คอื เสาโทริอสิ สี ้มสูงใหญ่ทตัี ง7 อยู่กลางทะเล จากนัน7 นํ าท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองโอคายาม่า เพือเยียมชม เขตเมืองเก่าคุราชิ คิบิคงั ย่าน
ประวัติ ศ าสตร์ ทีมีโ กดัง เก็ บ สิน ค้ า ทีอยู่ อ าศัย และบ้ า นโบราณสีข าว ถู ก
ผสมผสานกับวิถีชีว ิต ยุค สมัยใหม่ไ ด้อ ย่า งลงตัว เป็ นหนึ งในชุ ม ชนริม คลอง
โบราณทีถูกอนุ รกั ษ์ไว้อย่างดีจนถึงปจั จุบนั อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายรูป
ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้าสู่ที7พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

DAY4

โอคายาม่า >> เฮียวโกะ >> ปราสาทฮิ เมจิ >> โกเบ >>
สะพานแขวนอาคาชิ ไคเคียว >> โอซาก้า >> ช้อปปิF งชิ นไซบาชิ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางสู่ เมืองเฮี ยวโกะ เพือนํ าท่านเข้าชม ปราสาทฮิ เมจิ หนึงใน
สิงก่อสร้างทีเก่าแก่ทสุี ดและเป็ นปราสาทเพียงแห่งเดียวในญีปุ่นทีเหลือรอดมา
จากยุคสงครามทียังคงรักษาสภาพเดิมไว้ได้จนถึงปจั จุบนั ปราสาทแห่งนี7ได้รบั
การขึน7 ทะเบียนเป็ นมรดกโลกและเป็ นสมบัตปิ ระจําชาติญปุี ่นเมือเดือนธันวาคม
ปี ค.ศ.1993 และเป็ น 1 ใน 3 ปราสาททีมีค วามงดงามมากทีสุ ด ในญีปุ่ น
ปราสาทแห่งนี7ยงั มีชอเรี
ื ยกอีกอย่างว่า “ปราสาทนกกระสาขาว” เนืองจากตัว
ปราสาทภายนอกมีสขี าวสว่างแตกต่างจากปราสาทอืนๆ ของญีปุน่
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าพาณิชย์หลักของญีปุ่นทีทําการค้าขายกับ
ประเทศจีน และเกาหลี เป็ น หนึ งในเมือ งท่ า ทีประเทศญีปุ่ น เปิ ด ประเทศกับ
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ตะวันตกเมือปีค.ศ. 1868 นําท่านเดินทางชม สะพานอาคาชิ ไคเคียว ซึงได้ชอื
ว่าเป็ นสะพานแขวนทียาวทีสุดในโลกและแข็งแรงทีสุดในโลก สะพานแห่ง นี7
เชือมระหว่างเมืองโกเบและเกาะอาวาจิ เมือปี ค.ศ.1995 เกิดแผ่นดินใหวครัง7
ใหญ่ในโกเบขนาด 7.2 ริกเตอร์ อาคารบ้านเรือนถูกทําลายเสียหายเป็ นจํานวน
มาก แต่ สะพานนี7 ก ลับไม่ได้รบั ความเสียหายเลยแม้แ ต่ น้อ ย จากนัน7 นํ าท่ าน
เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกิจอันดับสองรองมาจากเมืองโตเกียว
ได้รบั สมญานามว่า" เมืองแห่งสายธาร" เนืองจากเป็ นเมืองท่าขนส่งสินค้าและ
วัตถุดบิ ทีสําคัญตัง7 แต่ครัง7 อดีต ซึงบรรดาพ่อค้าจากทัวสารทิศทัง7 ในญีปุ่นเอง
รวมไปถึงจีนและเกาหลีต่างหลังไหลมาทีนี จนทําให้โอซาก้าเป็ นศูนย์กลางทาง
การค้าและอุตสาหกรรมทีสําคัญของประเทศจนถึงปจั จุบนั อีกทัง7 ยังเป็ นแหล่ง
รวมศิล ปะการแสดงดัง7 เดิม ของญีปุ่น มีค วามเป็ น เอกลัก ษณ์ ต รงทีสามารถ
ผสมผสานมรดกทางประวัตศิ าสตร์อนั เก่าแก่เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่าง
ลงตัว นํ าท่านเดินทางสู่ ย่านชิ นไซบาชิ แหล่งช้อปปิ7 งชือดังของนครโอซาก้า
ทัง7 ร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน ทัง7 สินค้าแฟชันล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย
เสือ7 ผ้า รองเท้า กระเป๋า ไปจนถึงกล้องดิจติ อล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่
ล่าสุด และตืนตากับลีลาชีวติ ของคนหนุ่ มสาวชาวโอซาก้าทีดูจะสนุ กสนานและมี
ั
สีสนั มากกว่าทางฝงโตเกี
ยว รวมทัง7 ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็ น
ทีระลึกกับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยกั ษ์ หน้ าภัตตาคารขาปูยกั ษ์ และ
สัญลักษณ์เด่นของย่านนี7คอื รูปเครืองหมายการค้าของกูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนม
ชือดังจากญีปุ่นนันเอง หรือ จะเดินเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิ ซึงท่าน
สามารถลิม7 ลองขนมและอาหารขึน7 ชือของนครโอซาก้า ทัง7 ทาโกะยากิ โอโคโน
มิยากิ เป็ นต้น นอกจากนี7ยงั มีหา้ งสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชอเสี
ื ยงอย่างห้างได
มารู หรือจะเป็ นทาคาชิมาย่า ทีมีสนิ ค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซือ7 อีกด้วย

เย็น

อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ที7พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

DAY5

โอซาก้า >> อิ สระท่องเที7ยวด้วยตัวท่านเองหรือซืFอทัวร์เสริ ม
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
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เช้า

เที7ยง
คํา7

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินทางท่องเทียวในเมืองโอซาก้าตาม
อัธยาศัย หรือเลือกซือ7 ทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ โดยไกด์บริการไปส่งและ
รับกลับโรงแรมโดยรถไฟ ซึงต้องชําระเพิมท่านละ 3,000 บาท (ยังไม่รวมค่า
เดินทางไปสวนสนุ กของผู้เดินทางและไกด์) นํ าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ สวน
สนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ทีทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื7นทีกว่า
100,000 ตารางเมตร ซึงเป็ นขนาดใหญ่ทสุี ดในโลก ตืนตากับโรงถ่ายภาพยนตร์
ทีแบ่งออกเป็ นโซน เช่น ฮอลลีวูด้ ชมฉากจําลองของนิวยอร์ค ฉากจําลองเมือง
ซานฟรานซิสโก เป็ นต้น ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศการต่ อสู้และการไล่ล่าที
ดุเดือดเร้าใจ สนุ กสนานตืนเต้นกับการห้อยโหนโจนทะยานไปกับซุปเปอร์ฮโี ร่
สายพันธุใ์ หม่ Spider Man สนุ กสนานไปกับการล่องเรือพร้อมฉากปลาฉลามที
จะโผล่ขน7ึ มาล่าเหยือขณะล่องเรือและฉากอืนๆ ทีหวาดเสียวจากเรือง Jaw แล้ว
ระทึกใจกับฉากจําลองเรือง จูราสสิคพาร์ค (Jurassic Park) ท่านจะได้ยอ้ นกลับ
ไปในยุคดึกดําบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด สนุ กต่อกับการชมการไล่
ล่าในฉากเรือง วอเตอร์เวิล ด์ (Water World) เป็ นต้น หรือ คุ ณหนู จะเลือ ก
สนุ กสนานที สนู๊ ปปี7 สตูดโิ อ (Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครืองเล่นนานา
ชนิ ด แล้ว พบกับสนู๊ ปปี7 แ ละเหล่ าผองเพือนมากมาย และสัมผัส กับ “The
Wizarding World of Harry Potter” สวนสนุกในธี มของหนังแฟนตาซี ชื7อ
ก้ องโลกอย่ างแฮร์รี7 พอตเตอร์ ด้ วยงบก่ อ สร้างราว 500 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐ (ราว 16,000 ล้านบาท) โดยภายใน The Wizarding World of Harry
Potter จะประกอบไปด้ ว ยเครืองเล่ น และสถานทีเด่ น ๆ ทีจํ า ลองมาจากใน
หนังสือดัง เช่น หมู่บา้ นฮอกส์มด7ี (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์
(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden
Journey ride) เป็ นต้น และล่าสุดกับการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการของโซน
ใหม่ Minions Park อนิ เมชันชื
7 7 อดัง ที7 เหล่าตัวการ์ตูนมิ นเนี7 ยนจะมาป่ วน
ทุกท่านให้สนุกเพลิ ดเพลิ นไปกับเมืองจําลองภายในเรื7อง
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ที7พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว
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DAY6

โอซาก้า >> นารา >> วัดโทไดจิ >> อิ ออน มอลล์ >>
สนามบินคันไซ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที7 ยง
14.30 น.
17.35 น.
21.25 น.

นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองนารา นครหลวงเก่าแก่แ ห่งแรกของญีปุ่น ทีตัง7 ขึน7
เมือปี ค.ศ. 710 เพือนํ า ชม วัด โทไดจิ ร่ว มกราบไหว้ “หลวงพ่อ โต”
พระพุท ธรูป สัม ฤทธิ 2องค์ใ หญ่ที ถูก สร้า งขึ น7 ในสมัย คริส ต์ศ ตวรรษที 8
พระพุท ธรูป องค์นี7 ส ูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน ซึงอาคารไม้อ นั เป็ น ที
ประดิษฐานของหลวงพ่อโตนัน7 ได้รบั การบันทึกลงในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นวิหาร
ไม้ทีใหญ่ทสุี ดในโลก และถือ ได้ว่าวัด แห่ง นี7 ยงั เป็ น 1 ใน 8 สถานทีทีสําคัญ
ของเมือ งนาราที ได้ร บั การขึ น7 ทะเบีย นเป็ น มรดกโลกในปี ค .ศ.1998
นอกจากนี7 ต ามทางเดิน ของวิห ารแห่ง นี7 ท่า นจะได้เ พลิด เพลิน และร่ว ม
ถ่า ยรูป กับ เหล่า กวางอัน แสนเชืองทีมีอ ยู่เ ป็ น จํา นวนมาก จากนั น7 นํ า ท่า น
เดิน ทางสู่ อิ อ อน มอลล์ ห้างสรรพสินค้า ทีมีส นิ ค้า หลากหลายรูป แบบให้
ท่า นได้เ ลือ กซือ อาทิเ ช่น ของใช้ใ นบ้า น เครืองแต่ง ตัว ของเล่น ซุป เปอร์
มาร์เก็ต และร้านอาหาร ก่อนเดินทางกลับ
อิ สระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสู่สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า
เพือทําการเช็คอิน
ออกเดิ นทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิ นไทย เที7 ยวบิ นที7 TG673
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิ ภาพพร้อม
ความประทับใจ
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กําหนดการเดินทางปี 2562
4-9 / 11-16 / 24-29 กรกฎาคม
20-25 สิ งหาคม / 27 สิ งหาคม - 1 กันยายน
3-8 / 25-30 กันยายน
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั !วเครื#องบิ น

ราคาไม่รวมตั !วเครื#องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

44,900.-บาท

26,900.-บาท

เด็กราคาท่ านละ

40,900.-บาท

26,900.-บาท

สําหรับท่านที# ต้องการพักเดี#ยว เพิ# มท่านละ

9,900.-บาท

9,900.-บาท

**ราคานี รวมรายการทัวร์ ตัวเครืองบิน**
หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครังF จะต้องมีผ้โู ดยสารจํานวน 25 ท่านขึFนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิh ในการเลื7อนการเดิ นทางหรือเปลี7ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้ าหน้ าที7 ตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญาติ ให้ เดิ นทางเข้ าหรือออกนอกประเทศนันF ๆ
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิh ไม่คืนค่ าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
3. หากผู้เดิ นทางมีการใช้ ตั jวเดิ นทางภายในประเทศจากจังหวัดที7 พกั มายังสนามบิ น
สุวรรณภูมิ กรุณาติ ดต่ อเจ้าหน้ าที7 ก่อนซืF อตั jวเดิ นทางภายในประเทศ เพื7อเช็คสถานะ
ของทัวร์ว่าออกเดิ นทางได้ หรือไม่ และตรวจเช็คนํFาหนั กสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศที7 ท่านใช้ เนื7 องจากการกําหนดนํFาหนักสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศจะน้ อยกว่าสายการบิ นระหว่ างประเทศ ขึFนอยู่กบั การกําหนดของแต่
ละสายการบิ น ทังF นีF ทางบริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อความเสี ยหายที7 เกิ ดขึFน
4. หากผู้เดิ นทางปฏิ เสธการรับบริ การจากทางบริ ษัทขณะเดิ นทาง อาทิ เช่ นร้านอาหาร
สถานที7 ท่องเที7 ยวหรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ทางบริ ษัทฯ จะไม่คืนเงิ นค่ าบริ การใน
ส่ วนนั นF ให้
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อัตราค่ าบริ การนีF รวม
1. ค่ าตั jวโดยสารเครื7องบิ นไป-กลับ ชันF ประหยัด
2. ค่ านํFาหนักสัมภาระที7 มาพร้อมกับตั jวเครื7องบิ น
-สายการบิ นไทย ได้ นํFาหนั กสัมภาระ 20 กิ โลกรัม/ท่ าน
-สายการบิ นเจแปน แอร์ไลน์ ได้ นํFาหนักสัมภาระใบละ 23 กิ โลกรัม ท่ านละ 2 ใบ
-สายการบิ น ไทย แอร์เอเชี ย เอ็กซ์ ได้ นํFาหนักสัมภาระ 20 กิ โลกรัม/ท่ าน และสัมภาระ
ถือขึFนเครื7องได้ ท่านละ 2 ชิF นเท่ านั นF (รวมกระเป๋าติ ดตัวด้ วยแล้ว)
-สายการบิ นพีช แอร์ ได้ นํFาหนักสัมภาระใบละ 20 กิ โลกรัม ท่ านละ 1 ใบ และสัมภาระ
ถือขึFนเครื7องได้ ท่านละ 2 ชิF น นํFาหนั กรวมแล้วไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม/ท่ าน
3. ค่ าที7 พกั ห้ องละ 2-3 ท่ าน ตามโรงแรมที7 ระบุไว้ในรายการหรือระดับเที ยบเท่ า กรณี
ห้ องพักสําหรับ 3 ท่ าน บางโรงแรมจัดห้ องพักที7 มี 3 เตี ยงเดี7 ยวและบางโรงแรมจะใช้
เป็ นห้ องพักคู่แล้ วเสริ มเตี ยง ในกรณี ที7ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้ องพักสําหรับ 3
ท่ านให้ ได้ จําเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ ท่านเป็ นแบบห้ องทวิ น+ห้ องซิ งเกิ ล
-ห้ องทวิ น ห้ องพักสําหรับ 2 ท่ าน มีเตี ยงเดี7 ยว 2 เตี ยง
-ห้ องดับเบิF ล ห้ องพักสําหรับ 2 ท่ าน มีเตี ยงขนาดควีนไซส์ 1 เตี ยง
-ห้ องทริ ปเปิF ล ห้ องพักสําหรับ 3 ท่ าน มีเตี ยงเดี7 ยว 2 เตี ยง และเตี ยงเสริ มอี ก 1 เตี ยง
-ห้ องซิ งเกิ ล ห้ องพักสําหรับ 1 ท่ าน มีเตี ยงเดี7 ยว 1 เตี ยง
4. ค่ าอาหาร ค่ าเข้ าชม และค่ ายานพาหนะทุกชนิ ดตามที7 ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่ าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที7คอยอํานวยความสะดวกให้ ท่านตลอดการเดิ นทางใน
ต่ างประเทศ
6. ค่ าประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่างการเดิ นทาง คุ้มครองในวงเงิ นสูงสุดท่ านละไม่เกิ น
1,000,000.- บาท ค่ ารักษาพยาบาลกรณี เกิ ดอุบตั ิ เหตุวงเงิ นไม่เกิ น 500,000 บาท ทังF นีF
เป็ นไปตามเงื7อนไขของบริ ษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่ าง
การเดิ นทาง)
*** เด็กอายุตาํ7 กว่ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึFนไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ7งเดี ยว ***
7. ค่ าภาษี นํFามัน ที7 สายการบิ นเรียกเก็บ ณ วันที7 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่ านต้ องชําระ
เพิ7 มเติ ม ในกรณี ที7ทางสายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ7 มภายหลังจากที7 ท่านได้ ทาํ การ
จองทัวร์แล้ว
8. ภาษี มูลค่ าเพิ7 ม 7% และหัก ณ ที7 จ่าย 3 %
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อัตราค่ าบริ การนีF ไม่รวม
1. ค่ าทําหนังสื อเดิ นทางไทย, หนังสื อเดิ นทางเล่ มสี เหลืองของคนจี นและ ค่ าทํา
ใบอนุญาตที7 กลับเข้ าประเทศของคนต่ างชาติ หรือคนต่ างด้ าว
2. ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่ าอาหาร-เครื7องดื7 ม นอกเหนื อจากรายการ ค่ าซักรีด ค่ า
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่ าใช้ จ่ายอื7 นๆ ที7 มิได้ คาดคิ ด เช่ น การปรับค่ านํFามันหรืออื7 นๆ ที7 มิได้ ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ านํFาหนักของกระเป๋าเดิ นทางในกรณี ที7เกิ นกว่ าสายการบิ นกําหนด 20 กิ โลกรัม
5. ค่ าประกันอื7 นๆ ที7 นอกเหนื อจากรายการทัวร์และผู้เดิ นทางต้ องการทําเพิ7 มเติ ม อาทิ
ภัยธรรมชาติ รุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที7 ยวบิ นล่ าช้ าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็ นต้ น
6. ค่ านํFาดื7 มระหว่ างทัวร์ (ไม่ได้ บริ การนํFาดื7 มระหว่างทัวร์)
7. ค่ าทิ ปไกด์และคนขับรถ
เงื7อนไขการชําระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่ านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชําระค่ าทัวร์ส่วนที7 เหลือก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการ
3. กรณี ทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการหรือน้ อยกว่า กรุณาชําระค่ าทัวร์
เต็มจํานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนันทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ 4ในการคืน
เงินมัดจําทังหมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ 4ในการ
คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั
3. กรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีรัฐบาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทียวบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนืองจากตั |วเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
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หมายเหตุ
1. ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิh ในการเปลี7ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังF นีF ขึFนอยู่
กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิ นฯลฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะ
คํานึ งถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของท่ านเป็ นสําคัญที7 สุด ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิ ดชอบต่ อการห้ ามออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี7 ปุ่น / การนําสิ7 งของผิ ด
กฎหมาย / เอกสารการเดิ นทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติ ส่อไปในทางเสื7 อมเสี ย
รวมถึงภัยธรรมชาติ ต่างๆ และการยกเลิ กเที7 ยวบิ น ซึ7 งทางบริ ษัทฯ ไม่อาจคื นเงิ นให้
ท่ านได้ ไม่ว่าจํานวนทังF หมดหรือบางส่ วน นอกจากนีF ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิh ในการ
เปลี7ยนแปลงราคาได้ ตามความเหมาะสม ทังF นีF ขึFนอยู่กบั อัตราแลกเปลี7ยนของเงิ น
สกุลเยน
2. ในกรณี ที7เกิ ดภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ ต่างๆ ทางบริ ษัทสามารถคื นเงิ นมัดจําหรือค่ าทัวร์
ได้ กต็ ่ อเมื7อทางสายการบิ นและโรงแรมที7 พกั ได้ ทาํ การพิ จารณาคื นเงิ นส่ วนนั นF ให้ แล้ ว
เท่ านันF
3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชาติ ในต่ างประเทศระหว่ างการเดิ นทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ
เกิ ดขึFนและมีเหตุทาํ ให้ การเดิ นทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิh ในการคื นเงิ นจนกว่ าจะได้ รบั การยื นยันว่ าจะมีการรับผิ ดชอบค่ าใช้ จ่าย
จากสายการบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่ าใช้ จ่ายที7 เกิ ดขึFนนอกเหนื อจากรายการทัวร์
อาทิ เช่ นค่ าโรงแรม ค่ ารถรับส่ งไปสนามบิ น ค่ าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที7 ท่านได้ ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่ า
ท่ านได้ ยอมรับในข้อตกลงและเงื7อนไขต่ างๆ ที7 ทางบริ ษัทได้ ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประการ
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