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ก ำหนดกำรเดินทำง     24-29 เมษำยน 2563 
  26 เมษำยน – 1 พฤษภำคม 2563  

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว 
อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 
1 กรุงเทพฯ – สนำมบินฟุคุโอกะ  - - -  

2 สนำมบินฟุคุโอกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟุ – ชมดอกวสิทเีรีย 
คำวำจิ ฟูจิ – คิตะคิวชู - ออนเซ็น  

-  

 

YUMOTO KANKO 
HOTEL 

หรือเทยีบเท่ำ 

3 ศำลเจ้ำโมโตะโนซุมิ อนำริ - สะพำนคินไตเคียว  
อะตอมมิคบอมบ์ – สวนสันติภำพ -  เมืองฮิโรชิม่ำ 
ปรำสำทฮิโรชิม่ำ (ด้ำนนอก) – ช้อปป้ิง 

  - HIROSHIMA PRINCE 
HOTEL 

หรือเทยีบเท่ำ 

4 เกำะมิยำจิม่ำ – อทิสึคุชิม่ำ –ชมดอกพงิค์มอส –  
คลองคุรำชิก ิ

   MITSUI GARDEN 
HOTEL  

หรือเทยีบเท่ำ 

5 ปรำสำทฮิเมจิ –โกเบ พอร์ตทำวเวอร์  
ฮำร์เบอร์แลนด์ – โอซำก้ำ – ช้อปป้ิงชินไซบำชิ 

  - DAIWA SHINSAIBASHI 
HOTEL   

หรือเทยีบเท่ำ 

6 อสิระช้อปป้ิงในเมืองโอซำก้ำ – ช้อปป้ิงเอ้ำท์เลท็ - ออิอน –  
 สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ  

 - -  
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 22.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 

แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทยเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร  
  เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง  

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง สนำมบินฟุคุโอกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟุ – ชมดอกวสิทเีรีย 
คำวำจิ ฟูจิ – คิตะคิวชู - ออนเซ็น 

- เทีย่ง เยน็ 

 
 00.50 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 648 

08.00 น.  เดินทางถึง สนำมบินฟุคุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร 
 เดินทางสู่ ศำลเจ้ำดำไซฟุ ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนกัปราชญ ์มิจิซาเนะ 
สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่ท่ีมีผูค้นหลัง่ไหลไปสักการะกนัอยา่งเนืองแน่น รอบบริเวณท่าน
จะต่ืนตากบัตน้บ๊วยกวา่ 6,000 ตน้ ซ่ึงหาดูท่ีไหนไม่ได ้ ระหวา่งทางเดินไปศาลเจา้สองขา้ง
ทางจะมีร้านขายขนม อาหาร ของท่ีระลึกมากมาย ขนมข้ึนช่ือท่ีห้ามพลาดเม่ือมาดาไซฟุก็
คือ ขนมโมจิย่างไส้ถัว่แดงร้อนๆจากเตา หรือเรียกวา่ “Umegae-Mochi” ร้านส่วนใหญ่ท่ีน่ี
จะท ากนัสดๆ ป้ันเสร็จก็เอามายา่งให้เรากนักนัเลย ให้กินทนัทีจะอร่อยท่ีสุด กรอบนอกนุ่ม
ใน 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนำมบินฟุคุโอกะ - - - 

http://bit.ly/2NMk5YE
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         เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
น าท่านเดินทางสู่อุโมงค์ดอกวสิทเีรียทีส่วนคำวำชิฟูจิ (Kawachi Fuji Garden) เป็นท่ีรู้จกักนั
ดีและเป็นจุดชมและถ่ายภาพดอกวสิทีเรีย(Wisteria)ท่ีนิยมมากของเมืองคิตะคิวชู 
ช่วงท่ีดอกไมบ้าน สะพร่ังพีคท่ีสุดคือช่วงปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม (ทั้งน้ี
ข้ึนอยู ่ กบัสภาพอากาศในแต่ละปีดว้ย)จุดเด่นภายในสวนแห่งน้ีคืออุโมงค์ดอกวิสทีเรียท่ี
ทิ้งก่ิงกา้น พร้อมดอกสีม่วงเขม้ ม่วงอ่อน ขาว และชมพูไล่เฉดสีห้อยลงมาจากอุโมงคไ์มท่ี้
คลุมทางเดินยาวประมาณ 100 เมตร หลายคนคงรู้สึกเหมือนอยูใ่นเทพนิยายหรือความฝัน
เลยทีเดียว นอกจากน้ียงัมีจุดชมดอกไมท่ี้เป็นซุ้มโคง้คร่ึงวงกลม และซุ้มส่ีเหล่ียมขนาด
กวา้ง เม่ือมองจากระยะไกลจะเหมือนพู่ประดบัเต็มลาน รอบๆจะมีมา้นัง่ให้นัง่ชมดอกไม้
อยูห่ลายจุดทัว่บริเวณ  แต่ถา้หากมาในช่วงอ่ืนๆ ก็เป็นเพียงแค่สวนดอกไมธ้รรมดาๆ ฉะนั้น
ใครท่ีช่ืนชอบดอกไมแ้นะน าใหไ้ปช่วงดอกวสิทีเรียบาน จะสวยงามอลงัการไม่ผดิหวงัเลย 
เดินทางสู่ คิตะคิวชู เมืองท่ีอยูท่างเหนือสุดของเกาะคิวชู เป็นจุดเช่ือมต่อทั้งทางบกและทาง
น ้ า     ระหวา่งเกาะคิวชู(Kyushu) และเกาะฮอนชู(Honshu) หรือเกาะใหญ่ของญ่ีปุ่น ผา่น
ทางช่องแคบ  คนัม่อน(Kanmon) ท าให้คิตะคิวชูไดถู้กพฒันาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ี
ส าคญัของญ่ีปุ่นดว้ย 

 น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม YUMOTO KANKO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
          ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
    น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆที่เรียกว่ำ“ออนเซ็น” 
    เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 
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วนัทีส่ำม ศำลเจ้ำโมโตะโนซุมิ อนำริ - สะพำนคินไตเคียว  
อะตอมมิคบอมบ์ – สวนสันติภำพ -  เมืองฮิโรชิม่ำ 

ปรำสำทฮิโรชิม่ำ (ด้ำนนอก) – ช้อปป้ิง 

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 

  
เช้ำ           รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

ศำลเจ้ำโมะโตะโนะซุมิ อินำริ มีช่ือเสียงในเร่ืองของเสาโทเรอิแดง จ านวน 123 เสา ท่ี
ทอดตวัเป็นแนวยาว รวมระยะทาง 100 เมตร (328 ฟุต) และยงัเป็นท่ีรู้จกัในเร่ืองของกล่อง
บริจาคท่ีใชโ้ยนเหรียญอนัน่าทา้ทายอีกดว้ย  ศาลเจา้แห่งน้ีหนัหนา้เขา้หาทะเลญ่ีปุ่น ตั้งอยู่
ในเมืองนะกะโตะ จงัหวดัยะมะกุจิ ภูมิภาคจูโกข ุท่านจะไดส้ัมผสักบัทิวทศัน์ของเสาแดงท่ี
ทอดตวัเรียงเป็นแนวยาวออกสู่มหาสมุทรสีคราม และตดักบัภูมิทศัน์เขียวขจี คือภาพท่ีบ่ง
บอกความเป็นศาลเจา้ โมะโตะโนะซุมิอินาริไดอ้ยา่งเด่นชดั ศาลเจา้แห่งน้ีเป็นท่ีสถิตของจิต
วิญญาณอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีไดถู้กแยกออกจาก ศาลเจา้ไทโคะดะนิอินาริ ในจงัหวดัชิมะเนะ  
ราว 60 ปีก่อน ตามต านานว่ากนัว่า ตน้ก าเนิดของศาลเจา้ มาจากเทพเจา้ปรากฎกายในรูป
ของจ้ิงจอกขาว เขา้ฝันชาวประมงใหส้ร้างวดัข้ึนในบริเวณน้ี ชาวบา้นนิยมเดินทางมาขอพร 
ให้จบัปลาไดดี้ ประสบความส าเร็จทางคา้ขาย และ เดินทางปลอดภยั ระหว่างเดินผา่นเสา
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แดงลอดเขา้ไปในอุโมงค์ นอกจากน้ียงัมีความเช่ือกนัวา่ เทพเจา้ยงับนัดาลค าขอพรให้เป็น
จริงได ้ในเร่ืองหาคู่ และมีลูก อีกดว้ย 
น าเดินทางสู่ เมืองอิวาคุนิ เยีย่มชมความงามของ สะพำนคินไตเคียว สะพานไม ้5 โคง้ 1 ใน 
3 สะพานท่ีสวยงามท่ีสุดในญ่ีปุ่น สร้างคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2216 แต่พงัทลายลงในปีต่อมา 
จึงไดมี้การสร้างข้ึนใหม่และอยูม่ายาวนานกวา่ 270 ปีจนกระทัง่ถึง พ.ศ. 2493 สะพานแห่ง
น้ีไดพ้งัทลายเพราะถูกพายุไตฝุ้่ นคิจิยะพดัท าลาย ชาวอิวาคุนิเลยพร้อมใจกนัสร้างสะพาน
ข้ึนมาใหม่อีกคร้ังตามรูปแบบเดิม 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่ำ เมืองท่ีถูกท าลายในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เท่ียว 

ชม อะตอมมิคบอมบ์โดม สวนสันติภาพ และ พิพิธภณัฑส์งคราม ซ่ึงเป็นสถานท่ีแสดงซาก
คอนกรีตท่ีเหลือจากการถูกระเบิด โจมตีทางอากาศ เป็นสถานท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางระเบิด ท่ี
โดนถล่ม ณ วนัท่ี 6 สิงหาคม 1945 ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ี ได้รับการข้ึนทะเบียนจากองค์การ 
UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก 
สวนสันติภำพฮิโรชิม่ำ Hiroshima Peace Park ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองฮิโรชิม่า
(Hiroshima) นบัเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีกินพื้นท่ีมากถึง120,00 ตารางกิโลเมตร  
เลยล่ะค่ะ เรียกไดว้า่เป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีแขกไปใครมาเยือนเมืองฮิโรชิม่า
จะต้องมาท่ีน่ีดูซักคร้ัง ไม่ใช่แค่จะมีเพียงสวนเปล่าๆนะคะ แต่ท่ีน่ียงัจะมีส่วนท่ีเป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปสามารถเขา้ไปเยี่ยมชมภายในไดอี้กต่างหาก จุดท่ี
เป็นเสมือนไฮไลทข์องสวนแห่งน้ีนั้นนัน่ก็คือ ตึก A-Bomb Dome เป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญั
มากๆของของสวนสันติภาพแห่งน้ีเลยทีเดียว เพราะเป็นส่ิงท่ีเหลืออยู่ของอาคารกรม
อุตสาหกรรมของจงัหวดัฮิโรชิม่า หลงัการระเบิดไดก้ลายเป็นหน่ึงในไม่ก่ีอาคารท่ียงัเหลือ
รอดมาไดแ้ละไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 
จากนั้นน าท่านถ่ำยรูปด้ำนนอก ปรำสำทฮิโรชิม่ำ ซ่ึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “ Carp Castle ” 
ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขาและลอ้มรอบดว้ยบ่อน ้าทิ้งทั้ง 4 ทิศ  
อสิระช้อปป้ิงในเมืองฮิโรชิม่ำ 

        ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม HIROSHIMA PRINCE  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
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วนัทีส่ี่ เกำะมิยำจิม่ำ – อทิสึคุชิม่ำ –ชมดอกพงิค์มอส –  
คลองคุรำชิก ิ

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 

เช้ำ           รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ ใหท้่านนัง่เฟอร์ร่ีเพื่อขา้มสู่ เกำะมิยำจิม่ำ สถานท่ีท่ีไดรั้บยกยอ่งวา่
มีทิวทศัน์สวยท่ีสุด 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่น และประตูสีแดงกลางน ้า “โอโทริอิ” อนัเล่ืองช่ือ 
น าท่านสักการะ ศำลเจ้ำอิทซึกุชิม่ำ ศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสร้างคร่อมทั้งบนบกและในทะเล 
สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 1136 เพื่อบูชาเทวีแห่งท้องทะเลซ่ึงเป็นธิดาสามองค ์ 
ของอะมะเทระสุเทวี ในขณะท่ีน ้ าข้ึนเต็มท่ีนั้นศาลเจา้จะเหมือนเรือขนาดยกัษ์ท่ีลอยน ้ าอยู ่
ศาลเจา้แห่งน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2539 และรัฐบาลญ่ีปุ่นไดย้กา
นะใหเ้ป็นสมบติัประจ าชาติ  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
 
 ชมทุ่งดอกไมบ้านสะพร่ัง หมู่บ้ำนดอกไม้ ท่ีน่ีมีดอกไมน้านา ชนิด ไม่วา่จะเป็น นีโมฟิเรีย 
ชิบะซากุระ เป็นพื้นท่ีๆ ควรแวะถ่ายรูปอย่างยิ่ง ท่านจะเห็นเป็นเนินเขาท่ีปูพรหมดอกไม้
นานาชนิดมากมาย ตดัสลบักบัสีเขียวของหญา้ ดูสวยงามจริงๆ 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคุระชิกิ เป็นเมืองหน่ึงท่ีอยู่ในจงัหวดัโอะกายะมะ ตั้งอยู่บนชายฝ่ัง  
แม่น ้ าทะกะฮะชิ (Takahashi River) และทะเลเซโตะ (Seto Inland Sea) ซ่ึงอยูใ่นภูมิภาคโช
โกะกุ (Chugoku) ท่ีอยูส่่วนปลายสุดของเกาะฮอนชู (Honshu) ส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นของภูมิภาค
ของเมืองในแถบน้ี จะมีความสวยงามและเงียบสงบ ซ่ึงน่ีเองยงัคงท าใหมี้กล่ินอายของความ
เป็นญ่ีปุ่นแบบ  โบราณดั้งเดิม 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่ำ                         รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร        

น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กัโรงแรม MITSUI GARDEN OKAYAMA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
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วนัที่ห้ำ ปรำสำทฮิเมจิ –โกเบ พอร์ตทำวเวอร์  
ฮำร์เบอร์แลนด์ – โอซำก้ำ – ช้อปป้ิงชินไซบำชิ 

เช้ำ เทีย่ง - 

เช้ำ           รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ปรำสำทฮิเมจิ(Himeji Castle) ตั้งอยูท่ี่เมืองฮิเมจิในจงัหวดัเฮียวโงะ นบัเป็นปราสาทดั้งเดิม
ท่ีเหลืออยู่มีทั้งหมด 12 แห่งในญ่ีปุ่น ยิ่งภายหลงัปราสาทฮิเมจิเพิ่งจะผา่นการรีโนเวทคร้ัง
ใหญ่มาเม่ือปี 2015 ท าให้สภาพของปราสาทตอนน้ีสวยงามและสมบรูณ์มากยิ่งข้ึนไปอีก 
จนไดรั้บการยอมรับว่าเป็นปราสาทท่ียิ่งใหญ่และสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นเลย
ทีเดียวค่ะ อีกทั้งยงัได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ และเป็น 1 ใน 4  
ปราสาทท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมของญ่ีปุ่นร่วมกบัปราสาทอีกสามแห่งอยา่ง Matsumoto 
Castle, Inuyama Castle และ Hikone Castle) เห็นจากการไดรั้บการการันตีทั้งระดบัประเทศ
ไปจนถึงระดบัสากลน่ีบอกไดเ้ลยวา่ปราสาทแห่งน้ีตอ้งไม่มีค  าวา่ธรรมดาอยา่งแน่นอน 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
น าท่านถ่ายรูปดา้นล่าง หอคอยแห่งโกเบ หรือ โกเบ พอตทำวเวอร์ (Kobe Port Tower)  
เป็นสัญญลกัษณ์ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองโกเบ เป็นอาคารชมวิวสีแดงตั้งอยู่ริมทะเล มี
สถาปัตยกรรมแบบเกลียวเลียนแบบรูปทรงของกลองยาวของญ่ีปุ่น และยงัเป็นอาคารแรก
ของโลกท่ีมีรูปทรงแบบท่อ(Pipe Structure)อีกดว้ยโกเบ พอตทาวเวอร์สูง  108 เมตร  
ย่ำนโกเบฮำร์เบอร์แลนด์(Kobe Harborland) ตั้งอยู่ท่ีบริเวณท่าเรือโกเบ นบัเป็นย่านท่ี
รวมทั้งแหล่งช็อปป้ิงและความบนัเทิงท่ีหลากหลายท่ีโด่งดงัมากๆของเมืองแห่งน้ีเลย เรียก
ได้ว่าสามารถช็อปป้ิงแบบชิลๆไดอ้ย่างสบายๆ เพราะมีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านคา้ 
และสวนสนุก ซ่ึงเป็นจุดนัดพบท่ีนิยมของชาวเมือง ช่วงช่วงเย็นจะยิ่งคนเยอะเพราะ
บรรยากาศย่านน้ีน่าเดินมากเวอร์ โดยสามารถเดินเล่นตามทางเดินริมน ้ าเพื่อช่ืนชม
บรรยากาศแบบคลาสสิค ของไฟจากตะเกียงน ้ามนั 
น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโอซำก้ำ 
น าท่านสู่ ย่ำนชินไซบำชิ(Shinsaibashi) ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเมืองโอซากา้ (Osaka)  เรียก
ไดว้า่เป็นยา่นยอดสุดฮอตของเหล่านกัท่องเท่ียวเลยก็วา่ได ้บอกเลยวา่ถา้มาโอซากา้แลว้ไม่
มาเท่ียวยา่นน้ีถือวา่มาไม่ถึง เน่ืองจากเป็นยา่นศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองโอ
ซากา้และภูมิภาคคนัไซทีเดียว แถมยงัมีแลนด์มาร์กของเมืองอยา่งเจา้ป้ายกลูลิโกะอยูท่ี่ยา่น
น้ีอีกด้วย โดยจะมีหลายช้อปป้ิงสตรีทรวมตวักนัอยู่ระหว่างสถานีรถไฟนัมบะ(Namba) 
และสถานีรถไฟชินไซบาชิ(Shinsaibashi Station) เป็นรวบรวมแหล่งบนัเทิงต่างๆ 
ร้านอาหาร และหา้งสรรพสินคา้มากมายใหไ้ดเ้ลือกช๊อปกนัอยา่งจุใจ 

         ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำอสิระตำมอธัยำศัย 
ท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม DAIWA SHINSAIBASHI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
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วนัที่หก อสิระช้อปป้ิงในเมืองโอซำก้ำ – ช้อปป้ิงเอ้ำท์เลท็ - ออิอน –  
 สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ 

เช้ำ - - 

เช้ำ           รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนั้นเดินทางต่อสู่ ริงกุ เอำท์เลต แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้แบรนดด์งัๆ คุณภาพดีมากมาย 
ทั้งของญ่ีปุ่น ยโุรปอเมริกา และอ่ืนๆ มาเซลลใ์นราคาท่ีทุกท่านพึงพอใจ อาทิ เช่น Adidas, 
GAP, Lacoste, Diesel, Levi’s ใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัจนจุใจ 

       เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนัอสิระตำมอธัยำศัย 
จนได้เวลาสมควรน าท่านสู่ ห้ำงจัสโก้ อิออน อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของฝาก สินคา้ และ  
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน  ของเมืองฮอกไกโด ห้างสรรพสินค้าช่ือดังห้างอิออน แหล่งใหญ่
รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซ้ือ อาทิ เส้ือผา้แฟชั่นน าสมัย กระเป๋า 
รองเทา้ เคร่ืองส าอาง ของท่ีระลึก เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีกมากมาย 
เป็นตน้ 
ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินคันไซ 

   17.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 673 
   22.00 น.                    เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ   

 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร      

วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน 
ลด 

ผู้ใหญ่ / เด็ก 

24-29 เมษำยน 63 59,900 56,900 53,900 8,900 -15,000 

26 เมษำยน – 1 พฤษภำคม 63 59,900 56,900 53,900 8,900 -15,000 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,900 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 
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อตัรำนีร้วม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 รำคำนีร้วมภำษีน ำ้มัน ณ. วนัที ่18 ก.ย. 2562  และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับภำษีน ำ้มันขึน้ หำก

ทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิม่เติม โดยทำงบริษัท จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
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 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 บริการน ้าวนัละ 1 ขวด 
 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 

อตัรำนีไ้ม่รวม 
 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
  ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
        ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
  รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  20,000 บาท  
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ 
 

**กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลิกทวัร์ของบริษัท ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์  ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    หกัเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วนั   หกัค่ามดัจ าจ  านวนเตม็ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 
*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด*** 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้
ก  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมทีพ่กั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และ
หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
    ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้ าหนกัเกิน 
(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
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หมำยเหตุ.. (ส ำคัญมำก ผู้โดยสำรทีเ่ดินทำงต้องรับทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดินทำง 
1. รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม  เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่
จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยู่เป็น
ปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่ำใช้จ่ำย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้
เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกั
อยูใ่นประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 
 

  

โปรดตรวจสอบพำสปอร์ตของท่ำน พำสปอร์ตต้องมอีำยุไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนขึน้ไป  
ต้องครอบคลมุถึงวนัเดินทำงกลบัถึงประเทศไทย 

และเหลือหน้ำพำสปอร์ตส ำหรับประทบัตรำเข้ำออกประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน้ำ 
หำกท่ำนไม่ตรวจสอบพำสปอร์ตของท่ำนล่วงหน้ำ และหำกเกดิปัญหำใดๆ ไม่ว่ำสำเหตุใดๆ กต็ำม  

ทำงบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในทุกๆ กรณี 
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