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ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่จงัหวดัฟคุโุอกะ ยามากจิู
เฮียวโกะ โอซาก้า และนารา โดยสายการบินไทย

สกัการะเทพเจา้ในดา้นการศกึษาที	 ศาลเจ้าดาไซฟ ุหนึ	งในศาลเจา้ที	สําคญั
ที	สุดของญี	ปุน่ 
สะพานคินไตเคียว สะพานไม ้5 โคง้ ที	ตดิอนัดบั 1 ใน 3 สะพานไมท้ี	สวยที	สุดใน

ญี	ปุ่น 
สวนสนัติภาพ อนุสรณ์สถานที	จะทําใหทุ้กคนตระหนกัถงึภยัรา้ยจากสงคราม
ศาลเจ้าอิทสึคชิุม่า ศาลเจา้ในเกาะศกัดิ 2สทิธิ 2ซึ	งเป็นที	อยูข่องเทพเจา้ โดดเด่น
ดว้ยเสาโทรอิทิี	ตั 7งอยูก่ลางนํ7า, ย่านฮนโดริ แหล่งชอ้ปปิ7งและสงัสรรคใ์จกลาง
เมอืงของชาวฮโิรชมิา่ 
เขตเมืองเก่าครุาชิคิบิคงั ยา่นประวตัศิาสตรข์องชุมชนรมิคลอง
อนุรกัษ์ไวอ้ยา่งดจีนถงึปจัจุบนั 
ชมความงดงามของปราสาทฮิเมจิ ที	ถูกขึ7นทะเบยีนเป็นมรดกโลก

สะพานอาคาชิไคเคียว สะพานแขวนที	ยาวที	สุดในโลก  

 ย่านชินไซบาชิ เพลดิเพลนิกบัแสงสแีละความคกึคกัของแหล่งชอ้ปปิ7ง
ใจกลางเมอืง, อิออน มอลล ์ชอ้ปปิ7งเกบ็ตกทั 7งของซื7อและของฝากก่อนกลบั
เมอืงไทย 
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ยามากจิู ฮิโรชิม่า  
โดยสายการบินไทย 

หนึ	งในศาลเจา้ที	สําคญั

สะพานไมท้ี	สวยที	สุดใน

สถานที	จะทําใหทุ้กคนตระหนกัถงึภยัรา้ยจากสงคราม 
เกาะศกัดิ 2สทิธิ 2ซึ	งเป็นที	อยูข่องเทพเจา้ โดดเด่น

แหล่งชอ้ปปิ7งและสงัสรรคใ์จกลาง

ยา่นประวตัศิาสตรข์องชุมชนรมิคลองที	ไดร้บัการ

ที	ถูกขึ7นทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

เพลดิเพลนิกบัแสงสแีละความคกึคกัของแหล่งชอ้ปปิ7ง
ชอ้ปปิ7งเกบ็ตกทั 7งของซื7อและของฝากก่อนกลบั
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DAY1   สนามบินสวุรรณภมิู  

 

และอิสระเตม็วนั ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการท่องเที7ยวในเมืองโอซาก้า 
หรอืซื7อทวัรเ์สรมิ “ยนิูเวอรแ์ซล สตูดโิอ เจแปน” ดนิแดนแห่งมายา เพลดิเพลนิ 
และสนุกสนานกบัเครื	องเล่นนานาชนิดจากภาพยนตรช์ื	อดงัจาก 
“HOLLYWOOD” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF HARRY POTTER ที	ให้
คุณสนุกไดไ้มต่อ้งไปไกลถงึอเมรกิา 

นารา   สกัการะองคพ์ระใหญ่ไดบุทสทึี	วดัโทไดจิ 

กาํหนดการเดินทางปี 2562 
4-9 / 11-16 / 24-29 กรกฎาคม  
20-25 สิงหาคม / 27 สิงหาคม - 1 กนัยายน 
3-8 / 25-30 กนัยายน 
 
 
 
 

22.00 น.  พร้อมกนัที7สนามบินสวุรรณภมิูชั Fน 4 ประต ู2 เคาน์เตอร ์C  
สายการบินไทย เพื7อเตรียมตวัเดินทางและผา่นขั Fนตอนการเชค็อิน 

 
DAY2 สนามบินฟคุโุอกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟ ุ>> อิวาคนิุ >>  

สะพานคินไตเคียว >> ฮิโรชิม่า >> ช้อปปิF งที7ถนนฮนโดริ 
 
00.50 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินฟคุโุอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี7ปุ่ น 

โดยสายการบินไทย เที7ยวบินที7 TG648 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟคุโุอกะ ประเทศญี7ปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและขั Fนตอนศลุกากรแล้ว นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฟคุโุอกะ เมอืงที	
ใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของประเทศญี	ปุ่น เคยไดร้บัการโหวตใหเ้ป็นเมอืงที	น่าอยู่
ที	สุดในโลกแห่งหนึ	งมาแลว้ นั 	นเป็นเพราะฟุคุโอกะเป็นเมอืงใหญ่ที	มบีรรยากาศ
แบบสบายๆ ไม่เร่งรบีเหมอืนโตเกยีวหรอืโอซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มี
แมนํ่7าไหลผ่านตวัเมอืงหลายสาย มแีผงขายอาหารรมิถนน หรอืที	เรยีกว่า Yatai 
ซึ	งดเูหมอืนจะกลายมาเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงฟุคุโอกะไปแลว้  นําท่านมสัการ 
ศาลเจ้าดาไซฟ ุในบรรดาศาลเจา้นับรอ้ยแห่งในญี	ปุ่น ศาลเจา้ดาไซฟุ นับเป็น
หนึ	งในศาลเจ้าที	สําคญัที	สุด เพราะศาลเจ้าแห่งนี7เป็นที	สถิตของเทพเจ้าแห่ง
ความรู ้ซึ	งมปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานนับพนัปี ในแต่ละปีจะมนีักท่องเที	ยว
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DAY3   ฮิโรชิม่า >> สวนสนัติภาพ >> เกาะมิยาจิม่า >>  
ศาลเจ้าอิทสึคชิุม่า >> โอคายาม่า >> เมืองเก่าครุาชิคิ 

เดนิทางมาเยอืนอย่างไม่ขาดสาย จนถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ในญี	ปุ่นที	
ไมค่วรพลาด อาคารศาลเจา้ที	เหน็ในปจัจบุนัเป็นของที	สรา้งใหม่เมื	อปีค.ศ.1591 
ตรงทางเขา้ศาลเจา้มรีปูป ั 7นววัเทพเจา้นอนอยู่ในสภาพที	เงาวบั โดยชาวญี	ปุ่นมี
ความเชื	อกนัว่าหากได้ลูบไล้บรเิวณหวัและเขาของววัจะทําให้หายจากอาการ
เจ็บป่วย จะมีแต่โชคดีเข้ามาและประสบความสําเร็จในเรื	องของการเรียน 
จากนั 7นนําท่านเดนิทางสู่ เมืองยามากจิู จงัหวดัที	อยู่บรเิวณด้านล่างสุดของ
เกาะฮอนชู เป็นจงัหวดัที	มคีวามสวยงามทางทะเลอีกหนึ	งจงัหวดั ท่านจะได้
เพลดิเพลนิกบัความงามทางธรรมชาตมิากมาย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านชม สะพานคินไตเคียว เมืองอิวาคนิุ สะพานไมโ้บราณที	ตดิอนัดบั 1 
ใน 3 ของสะพานไม้ที	สวยที	สุดในญี	ปุ่น โดยมลีกัษณะเป็นสะพานไม้ 5 โค้ง 
ทอดขา้มแม่นํ7านิชกิไิปยงัปราสาทอวิาคุนิ  สะพานแห่งนี7ใช้เทคนิคของช่างไม้
โบราณในการสรา้งคอืการตอกเขา้ลิ	มแทนการใช้ตะปู ได้เวลาอนัสมควร นํา
ท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า หนึ	งในสองเมอืงที	โดนระเบิดปรมาณูทําลาย
ในช่วงสงครามโลกครั 7งที	สอง แต่ปจัุบนัเมอืงนี7ได้รบัการพฒันาเมอืงขึ7นมา
ทดัเทียมกับเมอืงใหญ่อื	นๆของญี	ปุ่น อิสระให้ท่านได้เดินเล่นที	 ถนนช้อป
ปิF งฮนโดริ ถนนช้อปปิ7งที	ท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกบั การเลอืกซื7อสนิค้า
ต่างๆ ไมว่่าจะเป็นเสื7อผา้ กระเป๋า รองเทา้ หรอืของฝากต่างๆจากเมอืงฮโิรชมิา่  

เยน็ อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
 นําท่านเข้าสู่ที7พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 
 

 

 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. ออกเดนิทางสู่ สวนสนัติภาพ ฮิโรชิม่า สวนสาธารณะที	อดตีคอืจุดทิ7งระเบดิ

ปรมาณู “ลติเติ7ล บอย” ในช่วงสงครามโลกครั 7งที	 2 ปจัจุบนับรเิวณนี7ถูกฟื7นฟู
สภาพขึ7นมาใหม่เป็นสวนสาธารณะที	มอีนุสรณ์ต่างๆ มากมาย เพื	อให้คนยุค
ใหม่ตระหนักถงึภยัร้ายของการทําสงคราม นําท่านชม หออนุสรณ์ระเบิด
ปรมาณู (Atomic Dome) ซากอาคารซึ	งในอดตีเคยเป็นศูนยจ์ดัแสดงสนิค้า
อุตสาหกรรมประจําเมอืงฮโิรชมิ่า มสีถาปตัยกรรมแบบยุโรป และได้รบัความ
เสียหายจากระเบิดปรมาณู ปจัจุบนัโครงสร้างของอาคารยงัคงเหลืออยู่และ
ไดร้บัการขึ7นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1996 เพื	อแสดงถงึเจตนารมณ์ที	
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DAY4 โอคายาม่า >> เฮียวโกะ >> ปราสาทฮิเมจิ >> โกเบ >>  
สะพานแขวนอาคาชิไคเคียว >> โอซาก้า >> ช้อปปิF งชินไซบาชิ 

ไม่ต้องการให้มสีงครามเกดิขึ7นอีก จากนั 7น นําท่านเดนิทางโดยเรอืขา้มฟากสู่ 
เกาะมิยาจิม่า หนึ	งในสามสถานที	ที	มวีวิทวิทศัน์งดงามที	สุดของญี	ปุ่น  ในอดตี 
ชาวญี	ปุน่เชื	อว่าเกาะแห่งนี7เป็นที	อยู่อาศยัของเหล่าทวยเทพ เป็นเกาะศกัดิ 2สทิธิ 2
ที	หา้มคนธรรมดาเขา้และมกีวางเป็นผูส้ ื	อสารระหว่างมนุษยแ์ละสิ	งศกัดิ 2สทิธิ 2 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านเขา้สกัการะ ศาลเจ้าอิทสึคชิุม่า ศาลเจา้เก่าแก่ที	ไดร้บัการขึ7นทะเบยีน

ให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1996  ศาลเจ้าแห่งนี7ถูกสร้างขึ7นให้มสี่วนหนึ	งของ
อาคารยื	นลงไปในทะเล โดยมคีวามเชื	อกนัว่านํ7าทะเลกเ็ป็นส่วนหนึ	งของพื7นดนิ 
ในช่วงเวลาที	นํ7าขึ7นกจ็ะมองดเูหมอืนกบัศาลเจา้นี7ลอยอยู่กลางทะเล เกดิเป็นววิ
ทวิทศัน์ที	สวยสดงดงามและมเีอกลกัษณ์ไมเ่หมอืนศาลเจา้อื	นๆ  สญัลกัษณ์เด่น
ของศาลเจา้แห่งนี7คอืเสาโทรอิสิสี้มสูงใหญ่ที	ตั 7งอยู่กลางทะเล  จากนั 7น นําท่าน
ออกเดนิทางสู่ เมืองโอคายาม่า เพื	อเยี	ยมชม เขตเมืองเก่าครุาชิคิบิคงั ย่าน
ประวัติศาสตร์ที	มีโกดังเก็บสินค้า ที	อยู่อาศัย และบ้านโบราณสีขาว ถูก
ผสมผสานกับวิถีชีวิตยุคสมยัใหม่ได้อย่างลงตัว เป็นหนึ	งในชุมชนรมิคลอง
โบราณที	ถูกอนุรกัษ์ไวอ้ย่างดจีนถงึปจัจุบนั อสิระให้ท่านเดนิเล่น และถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
   นําท่านเข้าสู่ที7พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 
 
 
  
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.             ออกเดนิทางสู่ เมืองเฮียวโกะ เพื	อนําท่านเข้าชม ปราสาทฮิเมจิ หนึ	งใน

สิ	งก่อสรา้งที	เก่าแก่ที	สุดและเป็นปราสาทเพยีงแห่งเดยีวในญี	ปุ่นที	เหลอืรอดมา
จากยคุสงครามที	ยงัคงรกัษาสภาพเดมิไวไ้ดจ้นถงึปจัจุบนั ปราสาทแห่งนี7ไดร้บั
การขึ7นทะเบยีนเป็นมรดกโลกและเป็นสมบตัปิระจาํชาตญิี	ปุ่นเมื	อเดอืนธนัวาคม
ปี ค.ศ.1993 และเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที	มีความงดงามมากที	สุดในญี	ปุ่น 
ปราสาทแห่งนี7ยงัมชีื	อเรยีกอีกอย่างว่า “ปราสาทนกกระสาขาว” เนื	องจากตวั
ปราสาทภายนอกมสีขีาวสว่างแตกต่างจากปราสาทอื	นๆ ของญี	ปุน่  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโกเบ เมอืงท่าพาณิชยห์ลกัของญี	ปุ่นที	ทําการคา้ขายกบั

ประเทศจีนและเกาหลี เป็นหนึ	งในเมืองท่าที	ประเทศญี	ปุ่นเปิดประเทศกับ
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DAY5   โอซาก้า >> อิสระท่องเที7ยวด้วยตวัท่านเองหรือซืFอทวัรเ์สริม  
ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน 

ตะวนัตกเมื	อปีค.ศ. 1868 นําท่านเดนิทางชม สะพานอาคาชิไคเคียว ซึ	งไดช้ื	อ
ว่าเป็นสะพานแขวนที	ยาวที	สุดในโลกและแขง็แรงที	สุดในโลก สะพานแห่งนี7
เชื	อมระหว่างเมอืงโกเบและเกาะอาวาจ ิเมื	อปีค.ศ.1995 เกิดแผ่นดนิใหวครั 7ง
ใหญ่ในโกเบขนาด 7.2 รกิเตอร ์อาคารบา้นเรอืนถูกทําลายเสยีหายเป็นจาํนวน
มาก แต่สะพานนี7กลบัไม่ได้รบัความเสียหายเลยแม้แต่น้อย จากนั 7นนําท่าน
เดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกิจอนัดบัสองรองมาจากเมอืงโตเกียว 
ไดร้บัสมญานามว่า" เมอืงแห่งสายธาร" เนื	องจากเป็นเมอืงท่าขนส่งสนิคา้และ
วตัถุดบิที	สําคญัตั 7งแต่ครั 7งอดตี ซึ	งบรรดาพ่อค้าจากทั 	วสารทศิทั 7งในญี	ปุ่นเอง
รวมไปถงึจนีและเกาหลต่ีางหลั 	งไหลมาที	นี	 จนทําใหโ้อซาก้าเป็นศูนยก์ลางทาง
การคา้และอุตสาหกรรมที	สําคญัของประเทศจนถงึปจัจุบนั อกีทั 7งยงัเป็นแหล่ง
รวมศิลปะการแสดงดั 7งเดิมของญี	ปุ่น มคีวามเป็นเอกลักษณ์ตรงที	สามารถ
ผสมผสานมรดกทางประวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่เขา้กบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ไดอ้ย่าง
ลงตวั นําท่านเดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ7งชื	อดงัของนครโอซาก้า 
ทั 7งรา้นคา้เก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั ทั 7งสนิคา้แฟชั 	นล่าสุด ขนมเคก้แสนอร่อย 
เสื7อผา้ รองเทา้ กระเป๋า ไปจนถงึกล้องดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมส์รุ่นใหม่
ล่าสุด และตื	นตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ที	ดจูะสนุกสนานและมี
สสีนัมากกว่าทางฝ ั 	งโตเกยีว รวมทั 7งรา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเกบ็ภาพเป็น
ที	ระลกึกบัจุดเด่นของแต่ละรา้นค้า เช่น ปูยกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปูยกัษ์ และ
สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี7คอื รปูเครื	องหมายการค้าของกูลโิกะ ผลติภณัฑข์นม
ชื	อดงัจากญี	ปุ่นนั 	นเอง หรอื จะเดนิเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิซึ	งท่าน
สามารถลิ7มลองขนมและอาหารขึ7นชื	อของนครโอซาก้า ทั 7งทาโกะยาก ิโอโคโน
มยิาก ิเป็นตน้ นอกจากนี7ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีื	อเสยีงอย่างหา้งได
มาร ูหรอืจะเป็นทาคาชมิายา่ ที	มสีนิคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลอืกซื7ออกีดว้ย 

เยน็ อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
   นําท่านเข้าสู่ที7พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
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เช้า รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
อสิระเต็มวนัให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการเดนิทางท่องเที	ยวในเมอืงโอซาก้าตาม
อธัยาศยั หรอืเลอืกซื7อทวัรเ์สรมิ ยนิูเวอรแ์ซล สตูดโิอ โดยไกดบ์รกิารไปส่งและ
รบักลบัโรงแรมโดยรถไฟ ซึ	งต้องชําระเพิ	มท่านละ 3,000 บาท (ยงัไม่รวมค่า
เดนิทางไปสวนสนุกของผู้เดนิทางและไกด์) นําท่านเดนิทางโดยรถไฟสู่ สวน
สนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน ที	ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื7นที	กว่า 
100,000 ตารางเมตร ซึ	งเป็นขนาดใหญ่ที	สุดในโลก ตื	นตากบัโรงถ่ายภาพยนตร ์
ที	แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลวีูด้ ชมฉากจาํลองของนิวยอรค์ ฉากจาํลองเมอืง
ซานฟรานซสิโก เป็นต้น ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที	
ดุเดอืดเรา้ใจ สนุกสนานตื	นเต้นกบัการหอ้ยโหนโจนทะยานไปกบัซุปเปอรฮ์โีร่
สายพนัธุใ์หม่ Spider Man สนุกสนานไปกบัการล่องเรอืพรอ้มฉากปลาฉลามที	
จะโผล่ขึ7นมาล่าเหยื	อขณะล่องเรอืและฉากอื	นๆ ที	หวาดเสยีวจากเรื	อง Jaw แลว้
ระทกึใจกบัฉากจาํลองเรื	อง จรูาสสคิพารค์ (Jurassic Park) ท่านจะไดย้อ้นกลบั
ไปในยคุดกึดาํบรรพ ์พบกบัเหล่าไดโนเสารน์านาชนิด สนุกต่อกบัการชมการไล่
ล่าในฉากเรื	อง วอเตอร์เวิลด์ (Water World) เป็นต้น หรอืคุณหนูจะเลือก
สนุกสนานที	 สนู๊ปปี7 สตูดโิอ (Snoopy Studios) เพลดิเพลนิกบัเครื	องเล่นนานา
ชนิด แล้วพบกับสนู๊ปปี7และเหล่าผองเพื	อนมากมาย และสมัผสักับ “The 
Wizarding World of  Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซีชื7อ
ก้องโลกอย่างแฮรรี์7 พอตเตอร ์ด้วยงบก่อสร้างราว 500 ล้านดอลลาร์
สหรฐั (ราว 16,000 ล้านบาท) โดยภายใน The Wizarding World of Harry 
Potter จะประกอบไปด้วยเครื	องเล่นและสถานที	เด่นๆ ที	จําลองมาจากใน
หนังสอืดงั เช่น หมู่บา้นฮอกส์มี7ด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส ์
(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden 
Journey ride) เป็นต้น และล่าสุดกบัการเปิดตวัอย่างเป็นทางการของโซน
ใหม่ Minions Park อนิเมชั 7นชื7อดงั ที7เหล่าตวัการต์ูนมินเนี7ยนจะมาป่วน
ทุกท่านให้สนุกเพลิดเพลินไปกบัเมืองจาํลองภายในเรื7อง 

เที7ยง   อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   

คํ7า   อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
   นําท่านเข้าสู่ที7พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
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DAY6           โอซาก้า >> นารา >> วดัโทไดจิ >> อิออน มอลล ์>> 
   สนามบินคนัไซ 

 
 
 
 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ เมืองนารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี	ปุ่น  ที	ตั 7งขึ7น

เมื	อปี ค.ศ. 710 เพื	อนําชม วดัโทไดจิ ร่วมกราบไหว้ “หลวงพ่อโต” 
พระพุทธร ูปสมัฤทธิ 2องค ์ใหญ่ที 	ถ ูกสรา้งขึ 7นในสมยัครสิต ์ศตวรรษที 	 8 

พระพุทธรูปองค์นี7ส ูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตนั ซึ	งอาคารไมอ้นัเป็นที	
ประดษิฐานของหลวงพ่อโตนั 7นได้รบัการบนัทกึลงในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นวหิาร
ไมท้ี	ใหญ่ที	สุดในโลก และถอืได้ว่าวดัแห่งนี7ยงัเป็น 1 ใน 8 สถานที	ที	สําคญั
ของเมอืงนาราที 	ได ้ร บัการขึ 7นทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ .1998 

นอกจากนี7ตามทางเดนิของวหิารแห่งนี7 ท่านจะได้เพลดิเพลนิและร่วม
ถ่ายรูปกบัเหล่ากวางอนัแสนเชื	องที	มอียู่เป็นจํานวนมาก จากนั 7นนําท่าน
เดนิทางสู่ อิออน มอลล  ์ห้างสรรพสนิค้าที�มสีนิค้าหลากหลายรูปแบบให้
ท่านได้เลอืกซื�อ อาทเิช่น ของใช้ในบ้าน เครื�องแต่งตวั ของเล่น ซุปเปอร์
มารเ์ก็ต และรา้นอาหาร ก่อนเดนิทางกลบั 

เที7ยง  อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

14.30 น.  ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่สนามบินคนัไซ เมอืงโอซาก้า  
เพื	อทาํการเชค็อิน 

17.35 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที7ยวบินที7 TG673 

21.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อม
ความประทบัใจ 
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กาํหนดการเดินทางปี 2562 
4-9 / 11-16 / 24-29 กรกฎาคม  
20-25 สิงหาคม / 27 สิงหาคม - 1 กนัยายน 
3-8 / 25-30 กนัยายน 

 

**ราคานี� รวมรายการทวัร ์ตั �วเครื�องบิน** 

 

หมายเหตุ 
1. การเดินทางในแต่ละครั Fงจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 25 ท่านขึFนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวน

ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิh ในการเลื7อนการเดินทางหรือเปลี7ยนแปลงราคา 
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที7ตรวจคนเข้าเมือง

ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัFนๆ  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิh ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั jวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที7พกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที7ก่อนซืFอตั jวเดินทางภายในประเทศ เพื7อเช็คสถานะ
ของทวัรว่์าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํFาหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศที7ท่านใช้ เนื7องจากการกาํหนดนํFาหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึFนอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทั FงนีFทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายที7เกิดขึFน 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 

สถานที7ท่องเที7ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนัFนให้ 

 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั !วเครื#องบิน ราคาไมร่วมตั !วเครื#องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 44,900.-บาท 26,900.-บาท 

เดก็ราคาท่านละ 40,900.-บาท 26,900.-บาท 

สาํหรบัท่านที#ต้องการพกัเดี#ยว เพิ#มท่านละ 9,900.-บาท 9,900.-บาท 
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อตัราค่าบริการนีFรวม 
 

1. ค่าตั jวโดยสารเครื7องบินไป-กลบั ชั Fนประหยดั 
2. ค่านํFาหนักสมัภาระที7มาพร้อมกบัตั jวเครื7องบิน 

             -สายการบินไทย ได้นํFาหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้นํFาหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้นํFาหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ      

              ถือขึFนเครื7องได้ท่านละ 2 ชิFนเท่านัFน (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้นํFาหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึFนเครื7องได้ท่านละ 2 ชิFน นํFาหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3. ค่าที7พกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที7ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี
ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัที7มี 3 เตียงเดี7ยวและบางโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที7ทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัสาํหรบั 3 

ท่านให้ได้ จาํเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  
             -ห้องทวิน ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน มีเตียงเดี7ยว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบิFล ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเปิF ล ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน มีเตียงเดี7ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน มีเตียงเดี7ยว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที7ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศก์ที7คอยอาํนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั FงนีF
เป็นไปตามเงื7อนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
การเดินทาง) 

*** เดก็อายุตํ7ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึFนไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ7งเดียว *** 

7. ค่าภาษีนํFามนั ที7สายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัที7 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาํระ
เพิ7มเติม ในกรณีที7ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ7มภายหลงัจากที7ท่านได้ทาํการ
จองทวัรแ์ล้ว 

8. ภาษีมูลค่าเพิ7ม 7% และหกั ณ ที7จ่าย 3 % 
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อตัราค่าบริการนีFไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํ
ใบอนุญาตที7กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื7องดื7ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอื7นๆ ที7มิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่านํFามนัหรืออื7นๆ ที7มิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่านํFาหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที7เกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอื7นๆ ที7นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพิ7มเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัยสิ์นหรือเที7ยวบินล่าช้าหรือทรพัยสิ์นสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่านํFาดื7มระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการนํFาดื7มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เงื7อนไขการชาํระเงิน   

1. กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชาํระค่าทวัรส่์วนที7เหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัร์

เต็มจาํนวน 
 

การยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 4ในการคนื
เงนิมดัจาํทั �งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 4ในการ
คนืค่าทวัรท์ั �งหมด 

3. กรณทีี�กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยดุยาวตามที�รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่ม ี  
          การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนื	องจากตั |วเครื	องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั 	น เมื	อชําระค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถเลื	อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 
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หมายเหตุ 
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิh ในการเปลี7ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั FงนีF ขึFนอยู่

กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที7สุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี7ปุ่ น / การนําสิ7งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื7อมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที7ยวบิน ซึ7งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทั Fงหมดหรือบางส่วน นอกจากนีFทางบริษัทขอสงวนสิทธิh ในการ
เปลี7ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั FงนีF ขึFนอยู่กบัอตัราแลกเปลี7ยนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีที7เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเมื7อทางสายการบินและโรงแรมที7พกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนัFนให้แล้ว
เท่านัFน 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึFนและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิh ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที7เกิดขึFนนอกเหนือจากรายการทวัร ์

อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 
4. หลงัจากที7ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า

ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื7อนไขต่างๆ ที7ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 
 

 
 
 


