
 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (VTG) INSIDE CHUGOKU 6D4N BY TG  

 
 

VTG ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่จงัหวดัฟคุโุอกะ ยามากจิู ฮิโรชิม่า  
โอคายาม่า เฮียวโกะ โอซาก้า และนารา โดยสายการบินไทย 

ฟคุโุอกะ สกัการะเทพเจา้ในดา้นการศกึษาที่ ศาลเจ้าดาไซฟ ุหนึ่งในศาลเจา้ทีส่ าคญั
ทีสุ่ดของญี่ปุน่ 

ยามากจิู สะพานคินไตเคียว สะพานไม ้5 โคง้ ทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 3 สะพานไมท้ีส่วยทีสุ่ดใน
ประเทศญี่ปุน่ 

ฮิโรชิม่า  สวนสนัติภาพ อนุสรณ์สถานทีจ่ะท าใหท้กุคนตระหนกัถงึภยัรา้ยจากสงคราม 
ศาลเจ้าอิทสึคชิุม่า ศาลเจา้ในเกาะศกัดิส์ทิธิซ์ึง่เป็นทีอ่ยูข่องเทพเจา้ โดดเดน่
ดว้ยเสาโทรอิทิีต่ ัง้อยูก่ลางน ้า, ย่านฮนโดริ แหล่งชอ้ปป้ิงและสงัสรรคใ์จกลาง
เมอืงของชาวฮโิรชมิา่ 

โอคายาม่า เขตเมืองเก่าครุาชิคิบิคงั ย่านประวตัศิาสตรข์องชมุชนรมิคลองทีไ่ดร้บัการ
อนุรกัษไ์วอ้ย่างดจีนถงึปจัจุบนั 

ฮิเมจิ   ชมความงดงามของปราสาทฮิเมจิ ทีถู่กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

โกเบ   สะพานอาคาชิไคเคียว สะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในโลก  
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DAY1   สนามบินสวุรรณภมิู  

 

โอซาก้า ชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ เพลดิเพลนิกบัแสงสแีละความคกึคกัของแหล่งชอ้ปป้ิง
ใจกลางเมอืง, อิออน มอลล ์ชอ้ปป้ิงเกบ็ตกทัง้ของซือ้และของฝากกอ่นกลบั
เมอืงไทย 
และอิสระเตม็วนั ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการท่องเท่ียวในเมืองโอซาก้า 
หรอืซื้อทวัรเ์สรมิ “ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ เจแปน” ดนิแดนแห่งมายา เพลดิเพลนิ 
และสนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิดจากภาพยนตรช์ือ่ดงัจาก 
“HOLLYWOOD” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF HARRY POTTER ทีใ่ห้
คุณสนุกไดไ้ม่ตอ้งไปไกลถงึอเมรกิา 

นารา   สกัการะองคพ์ระใหญ่ไดบุทสทึี่วดัโทไดจิ 

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

22.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิูชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร ์C  
สายการบินไทย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

 
DAY2 สนามบินฟคุโุอกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟ ุ>> อิวาคนิุ >>  

สะพานคินไตเคียว >> ฮิโรชิม่า >> ช้อปป้ิงท่ีถนนฮนโดริ 
 
00.50 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินฟคุโุอกะ เกาะคิวช ูประเทศญ่ีปุ่ น 

โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG648 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟคุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและขัน้ตอนศลุกากรแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เมอืงที่
ใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของประเทศญี่ปุน่ เคยได้รบัการโหวตให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่
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ทีสุ่ดในโลกแห่งหนึ่งมาแลว้ นัน่เป็นเพราะฟุคโุอกะเป็นเมอืงใหญ่ทีม่บีรรยากาศ
แบบสบายๆ ไม่เร่งรบีเหมอืนโตเกยีวหรอืโอซาก้า ถนนหนทางกวา้งขวาง มี
แม่น ้าไหลผา่นตวัเมอืงหลายสาย มแีผงขายอาหารรมิถนน หรอืทีเ่รยีกวา่ Yatai 
ซึ่งดูเหมอืนจะกลายมาเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงฟุคุโอกะไปแลว้  น าท่านมสัการ 
ศาลเจ้าดาไซฟ ุในบรรดาศาลเจา้นบัรอ้ยแห่งในญี่ปุ่น ศาลเจ้าดาไซฟุ นับเป็น
หนึ่งในศาลเจ้าที่ส าคญัที่สุด เพราะศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่สถติของเทพเจ้าแห่ง
ความรู ้ซึ่งมปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานนับพนัปี ในแต่ละปีจะมนีักท่องเที่ยว
เดนิทางมาเยอืนอย่างไม่ขาดสาย จนถูกจดัให้เป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่
ไม่ควรพลาด อาคารศาลเจา้ทีเ่หน็ในปจัจุบนัเป็นของทีส่รา้งใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 
ตรงทางเขา้ศาลเจา้มรูีปป ัน้ววัเทพเจา้นอนอยู่ในสภาพทีเ่งาวบั โดยชาวญี่ปุ่นมี
ความเชื่อกนัว่าหากได้ลูบไล้บรเิวณหวัและเขาของววัจะท าให้หายจากอาการ
เจ็บป่วย จะมีแต่โชคดีเข้ามาและประสบความส าเร็จในเรื่องของการเรียน 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองยามากจิู จงัหวดัที่อยู่บริเวณด้านล่างสุดของ
เกาะฮอนชู เป็นจงัหวดัที่มีความสวยงามทางทะเลอีกหนึ่งจงัหวดั ท่านจะได้
เพลดิเพลนิกบัความงามทางธรรมชาตมิากมาย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านชม สะพานคินไตเคียว เมืองอิวาคุนิ สะพานไมโ้บราณที่ตดิอนัดบั 1 
ใน 3 ของสะพานไม้ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น โดยมีลกัษณะเป็นสะพานไม้ 5 โค้ง 
ทอดขา้มแม่น ้านิชกิไิปยงัปราสาทอวิาคุนิ  สะพานแห่งนี้ใชเ้ทคนิคของช่างไม้
โบราณในการสร้างคอืการตอกเขา้ลิม่แทนการใชต้ะปู ได้เวลาอนัสมควร น า
ท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า หนึ่งในสองเมืองที่โดนระเบิดปรมาณูท าลาย
ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง แต่ปจัุบันเมืองนี้ได้รบัการพัฒนาเมืองขึ้นมา
ทดัเทียมกบัเมืองใหญ่อื่นๆของญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เดินเล่นที่ ถนนช้อป
ป้ิงฮนโดริ ถนนช้อปป้ิงที่ท่านสามารถเพลิดเพลนิไปกบั การเลือกซื้อสินค้า
ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ หรอืของฝากต่างๆจากเมอืงฮโิรชมิ่า  

เยน็ อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
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DAY3   ฮิโรชิม่า >> สวนสนัติภาพ >> เกาะมิยาจิม่า >>  
ศาลเจ้าอิทสึคชิุม่า >> โอคายาม่า >> เมืองเก่าครุาชิคิ 

 
 

 

 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. ออกเดนิทางสู่ สวนสนัติภาพ ฮิโรชิม่า สวนสาธารณะที่อดตีคอืจุดทิ้งระเบิด

ปรมาณู “ลติเติ้ล บอย” ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ปจัจุบนับรเิวณนี้ถูกฟ้ืนฟู
สภาพขึ้นมาใหม่เป็นสวนสาธารณะที่มอีนุสรณ์ต่างๆ มากมาย เพื่อให้คนยุค
ใหม่ตระหนักถึงภัยร้ายของการท าสงคราม น าท่านชม หออนุสรณ์ระเบิด
ปรมาณู (Atomic Dome) ซากอาคารซึ่งในอดตีเคยเป็นศูนย์จดัแสดงสนิค้า
อุตสาหกรรมประจ าเมอืงฮโิรชมิ่า มสีถาปตัยกรรมแบบยุโรป และได้รบัความ
เสียหายจากระเบิดปรมาณู ปจัจุบนัโครงสร้างของอาคารยงัคงเหลืออยู่และ
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1996 เพื่อแสดงถงึเจตนารมณ์ที่
ไม่ตอ้งการให้มีสงครามเกดิขึน้อกี จากนัน้ น าท่านเดนิทางโดยเรอืขา้มฟากสู่ 
เกาะมิยาจิม่า หนึ่งในสามสถานทีท่ีม่วีวิทวิทศัน์งดงามทีสุ่ดของญี่ปุ่น  ในอดตี 
ชาวญี่ปุน่เชือ่วา่เกาะแห่งนี้เป็นทีอ่ยู่อาศยัของเหล่าทวยเทพ เป็นเกาะศกัดิส์ทิธิ ์
ทีห่า้มคนธรรมดาเขา้และมกีวางเป็นผูส้ื่อสารระหวา่งมนุษยแ์ละสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเขา้สกัการะ ศาลเจ้าอิทสึคชิุม่า ศาลเจา้เก่าแก่ที่ได้รบัการขึน้ทะเบยีน

ให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1996  ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นให้มสี่วนหนึ่งของ
อาคารยื่นลงไปในทะเล โดยมคีวามเชือ่กนัวา่น ้าทะเลกเ็ป็นส่วนหนึ่งของพื้นดนิ 
ในชว่งเวลาทีน่ ้าขึน้กจ็ะมองดูเหมอืนกบัศาลเจา้นี้ลอยอยู่กลางทะเล เกดิเป็นววิ
ทวิทศัน์ทีส่วยสดงดงามและมเีอกลกัษณ์ไม่เหมอืนศาลเจา้อื่นๆ  สญัลกัษณ์เด่น
ของศาลเจา้แห่งนี้คอืเสาโทรอิสิสี้มสูงใหญ่ที่ตัง้อยู่กลางทะเล  จากนัน้ น าท่าน
ออกเดนิทางสู่ เมืองโอคายาม่า เพื่อเยีย่มชม เขตเมืองเก่าคุราชิคิบิคงั ย่าน
ประวัติศาสตร์ที่มีโกดังเก็บสินค้า ที่อยู่อาศัย และบ้านโบราณสีขาว ถูก
ผสมผสานกบัวิถีชวีิตยุคสมยัใหม่ได้อย่างลงตวั เป็นหนึ่งในชุมชนริมคลอง
โบราณที่ถูกอนุรกัษ์ไว้อย่างดจีนถงึปจัจุบนั อสิระให้ท่านเดนิเล่น และถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั 
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DAY4 โอคายาม่า >> เฮียวโกะ >> ปราสาทฮิเมจิ >> โกเบ >>  
สะพานแขวนอาคาชิไคเคียว >> โอซาก้า >> ช้อปป้ิงชินไซบา
ชิ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
   น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 
 
 
  
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.             ออกเดินทางสู่ เมืองเฮียวโกะ เพื่อน าท่านเข้าชม ปราสาทฮิเมจิ หนึ่งใน

สิง่ก่อสรา้งทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดและเป็นปราสาทเพยีงแห่งเดยีวในญี่ปุ่นที่เหลอืรอดมา
จากยุคสงครามทีย่งัคงรกัษาสภาพเดมิไวไ้ดจ้นถงึปจัจุบนั ปราสาทแห่งนี้ได้รบั
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกและเป็นสมบตัปิระจ าชาตญิี่ปุน่เมื่อเดอืนธนัวาคม
ปี ค.ศ.1993 และเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความงดงามมากที่สุดในญี่ปุ่น 
ปราสาทแห่งนี้ยงัมชีื่อเรยีกอกีอย่างว่า “ปราสาทนกกระสาขาว” เนื่องจากตวั
ปราสาทภายนอกมสีขีาวสวา่งแตกต่างจากปราสาทอื่นๆ ของญี่ปุน่  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโกเบ เมอืงท่าพาณชิยห์ลกัของญี่ปุน่ทีท่ าการคา้ขายกบั

ประเทศจีนและเกาหลี เป็นหนึ่งในเมืองท่าที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดประเทศกับ
ตะวนัตกเมื่อปีค.ศ. 1868 น าท่านเดนิทางชม สะพานอาคาชิไคเคียว ซึ่งไดช้ื่อ
ว่าเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกและแขง็แรงที่สุดในโลก สะพานแห่งนี้
เชื่อมระหว่างเมอืงโกเบและเกาะอาวาจ ิเมื่อปีค.ศ.1995 เกดิแผ่นดนิใหวครัง้
ใหญ่ในโกเบขนาด 7.2 รกิเตอร ์อาคารบา้นเรอืนถูกท าลายเสยีหายเป็นจ านวน
มาก แต่สะพานนี้กลบัไม่ได้รบัความเสียหายเลยแม้แต่น้อย จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกิจอนัดบัสองรองมาจากเมืองโตเกียว 
ไดร้บัสมญานามวา่" เมอืงแห่งสายธาร" เนื่องจากเป็นเมอืงท่าขนส่งสนิค้าและ
วตัถุดบิที่ส าคญัตัง้แต่ครัง้อดตี ซึ่งบรรดาพ่อค้าจากทัว่สารทศิทัง้ในญี่ปุ่นเอง
รวมไปถงึจนีและเกาหลตี่างหลัง่ไหลมาทีน่ี่ จนท าใหโ้อซากา้เป็นศูนย์กลางทาง
การคา้และอุตสาหกรรมที่ส าคญัของประเทศจนถงึปจัจุบนั อกีทัง้ยงัเป็นแหล่ง
รวมศิลปะการแสดงดัง้เดิมของญี่ปุ่น มีความเป็นเอกลักษณ์ตรงที่สามารถ
ผสมผสานมรดกทางประวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่เขา้กบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ไดอ้ย่าง
ลงตวั น าท่านเดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนครโอซาก้า 
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DAY5   โอซาก้า >> อิสระท่องเท่ียวด้วยตวัท่านเองหรือซ้ือทวัรเ์สริม  
ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน 

 

ทัง้รา้นคา้เก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั ทัง้สนิคา้แฟชัน่ล่าสุด ขนมเคก้แสนอรอ่ย 
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ไปจนถงึกล้องดจิติอล คอมพวิเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่
ล่าสุด และตื่นตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีดู่จะสนุกสนานและมี
สสีนัมากกวา่ทางฝ ัง่โตเกยีว รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเกบ็ภาพเป็น
ที่ระลึกกบัจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยกัษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยกัษ์ และ
สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื รูปเครื่องหมายการค้าของกูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนม
ชือ่ดงัจากญี่ปุน่นัน่เอง หรอื จะเดนิเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุริ ซึ่งท่าน
สามารถลิม้ลองขนมและอาหารขึน้ชื่อของนครโอซาก้า ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโน
มยิาก ิเป็นตน้ นอกจากนี้ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีือ่เสยีงอย่างหา้งได
มารู หรอืจะเป็นทาคาชมิาย่า ทีม่สีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซื้ออกีดว้ย 

เยน็ อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
   น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
อสิระเตม็วนัให้ท่านเพลดิเพลินกบัการเดนิทางท่องเที่ยวในเมอืงโอซาก้าตาม
อธัยาศยั หรอืเลอืกซื้อทวัรเ์สรมิ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ โดยไกด์บรกิารไปส่งและ
รบักลบัโรงแรมโดยรถไฟ ซึ่งต้องช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท (ยงัไม่รวมค่า
เดนิทางไปสวนสนุกของผูเ้ดนิทางและไกด์) น าท่านเดนิทางโดยรถไฟสู่ สวน
สนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 
100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก ตื่นตากบัโรงถ่ายภาพยนตร์ 
ทีแ่บ่งออกเป็นโซน เชน่ ฮอลลวีูด้ ชมฉากจ าลองของนิวยอร์ค ฉากจ าลองเมอืง
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DAY6           โอซาก้า >> นารา >> วดัโทไดจิ >> อิออน มอลล ์>> 
   สนามบินคนัไซ 
 

ซานฟรานซิสโก เป็นต้น ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่
ดุเดอืดเรา้ใจ สนุกสนานตื่นเต้นกบัการห้อยโหนโจนทะยานไปกบัซุปเปอร์ฮโีร่
สายพนัธุใ์หม่ Spider Man สนุกสนานไปกบัการล่องเรอืพร้อมฉากปลาฉลามที่
จะโผล่ขึน้มาล่าเหยื่อขณะล่องเรอืและฉากอื่นๆ ทีห่วาดเสยีวจากเรื่อง Jaw แล้ว
ระทกึใจกบัฉากจ าลองเรื่อง จูราสสคิพารค์ (Jurassic Park) ท่านจะได้ย้อนกลบั
ไปในยุคดกึด าบรรพ ์พบกบัเหล่าไดโนเสารน์านาชนิด สนุกต่อกบัการชมการไล่
ล่าในฉากเรื่อง วอเตอร์เวิลด์ (Water World) เป็นต้น หรือคุณหนูจะเลือก
สนุกสนานที ่สนู๊ปป้ี สตูดโิอ (Snoopy Studios) เพลดิเพลนิกบัเครื่องเล่นนานา
ชนิด แล้วพบกับสนู๊ปป้ีและเหล่าผองเพื่อนมากมาย และสัมผสักับ  “The 
Wizarding World of  Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซีช่ือ
ก้องโลกอย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์ ด้วยงบก่อสร้างราว 500 ล้านดอลลาร์
สหรฐั (ราว 16,000 ล้านบาท) โดยภายใน The Wizarding World of Harry 
Potter จะประกอบไปด้วยเครื่องเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่จ าลองมาจากใน
หนังสอืดงั เช่น หมู่บ้านฮอกส์มี้ด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ 
(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden 
Journey ride) เป็นต้น และล่าสุดกบัการเปิดตวัอย่างเป็นทางการของโซน
ใหม่ Minions Park อนิเมชัน่ช่ือดงั ท่ีเหล่าตวัการต์ูนมินเน่ียนจะมาป่วน
ทุกท่านให้สนุกเพลิดเพลินไปกบัเมืองจ าลองภายในเรื่อง 

เท่ียง   อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

ค า่   อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
   น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
 
 
 
 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่น  ที่ตัง้ข ึน้

เมื่อปี ค.ศ.  710 เพื่อน าชม  วดัโทไดจิ ร่วมกราบไหว ้ “หลวงพ่อโต ” 
พระพุทธรูปสมัฤทธิอ์งค ์ใหญ่ที ่ถ ูกสร ้างขึน้ ในสมยัครสิต ์ศตวรรษที ่ 8 
พระพุทธรูปองค์นี ้สูง  16.2 เมตร หนัก  452 ตนั  ซึ่งอาคารไม้อนัเป็นที่
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ประดษิฐานของหลวงพ่อโตนัน้ได้รบัการบนัทกึลงในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นวหิาร
ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถอืได้ว่าวดัแห่งนี้ยงัเป็น 1 ใน 8 สถานที่ที่ส าคญั
ของเมอืงนาราที ่ได ้ร บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1998 
นอกจากนี้ตามทางเดนิของวหิารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลดิเพลนิและร่วม
ถ่ายรูปกบัเหล่ากวางอนัแสนเชื่องที่มอียู ่เป็นจ านวนมาก  จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ อิออน มอลล์ ห้างสรรพสนิค้าที่มสีนิค้าหลากหลายรูปแบบให้
ท่านได้เลอืกซื้อ  อาทเิช่น ของใชใ้นบ้าน เครื่องแต่งตวั ของเล่น ซุปเปอร์
มาร์เกต็ และร้านอาหาร ก่อนเดนิทางกลบั 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

14.30 น.  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบินคนัไซ เมอืงโอซาก้า  
เพื่อท าการเชค็อนิ 

17.35 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG673 

21.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อม
ความประทบัใจ 

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

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิ** 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

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

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

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 9,900.-บาท 9,900.-บาท 
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หมายเหตุ 
1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง

ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัท่ีพกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะ
ของทวัรว์่าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศท่ีท่านใช้ เน่ืองจากการก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กบัการก าหนดของแต่
ละสายการบิน ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 
สถานท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนัน้ให้ 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนักสมัภาระท่ีมาพร้อมกบัตัว๋เครื่องบิน 

             -สายการบินไทย ได้น ้าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้น ้าหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้น ้าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ       
              ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ินเท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้น ้าหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ิน น ้าหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3. ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี
ห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัท่ีมี 3 เตียงเด่ียวและบางโรงแรมจะใช้
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เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีท่ีทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัส าหรบั 3 
ท่านให้ได้ จ าเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  

             -ห้องทวิน ห้องพกัส าหรบั 2 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบ้ิล ห้องพกัส าหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเป้ิล ห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน มีเตียงเด่ียว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้น้ี
เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
การเดินทาง) 

*** เด็กอายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

7. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องช าระ
เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากท่ีท่านได้ท าการ
จองทวัรแ์ล้ว 

8. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าท า
ใบอนุญาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่าน ้ามนัหรืออ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั 
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5. ค่าประกนัอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการท าเพ่ิมเติม อาทิ  
              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัย์สินหรือเท่ียวบินล่าช้าหรือทรพัย์สินสูญหาย เป็นต้น 

6. ค่าน ้าด่ืมระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการน ้าด่ืมระหว่างทวัร์) 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการช าระเงิน   

1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
2. กรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณีท าการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัท าการหรือน้อยกว่า กรุณาช าระค่าทวัร์

เต็มจ านวน 
 

การยกเลิก  
 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาล า) จะไมม่ ี  
          การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่  เมื่อช าระค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
หมายเหตุ 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การน าส่ิงของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 
รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้
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ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากน้ีทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม  ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมท่ีพกัได้ท าการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
เท่านัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัร์และช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 
 

 
 
 


