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

โอคายาม่า
ฮิเมจิ
โกเบ

สักการะเทพเจ้าในด้านการศึกษาที่ ศาลเจ้าดาไซฟุ หนึ่งในศาลเจ้าทีส่ าคัญ
ทีส่ ุดของญี่ปนุ่
สะพานคิ นไตเคียว สะพานไม้ 5 โค้ง ทีต่ ดิ อันดับ 1 ใน 3 สะพานไม้ทส่ี วยทีส่ ุดใน
ประเทศญี่ปนุ่
สวนสันติ ภาพ อนุสรณ์สถานทีจ่ ะทาให้ทกุ คนตระหนักถึงภัยร้ายจากสงคราม
ศาลเจ้าอิ ทสึคชุ ิ ม่า ศาลเจ้าในเกาะศักดิสิ์ ทธิ ์ซึง่ เป็นทีอ่ ยูข่ องเทพเจ้า โดดเด่น
ด้วยเสาโทริอทิ ต่ี งั ้ อยูก่ ลางน้า, ย่านฮนโดริ แหล่งช้อปปิ้งและสังสรรค์ใจกลาง
เมืองของชาวฮิโรชิมา่
เขตเมืองเก่าคุราชิ คิบิคงั ย่านประวัตศิ าสตร์ของชุมชนริมคลองทีไ่ ด้รบั การ
อนุรกั ษ์ไว้อย่างดีจนถึงปจั จุบนั
ชมความงดงามของปราสาทฮิ เมจิ ทีถ่ ูกขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลก
สะพานอาคาชิ ไคเคียว สะพานแขวนทีย่ าวทีส่ ุดในโลก
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โอซาก้า

นารา

ช้อปปิ้ง ย่านชิ นไซบาชิ เพลิดเพลินกับแสงสีและความคึกคักของแหล่งช้อปปิ้ง
ใจกลางเมือง, อิ ออน มอลล์ ช้อปปิ้งเก็บตกทัง้ ของซือ้ และของฝากก่อนกลับ
เมืองไทย
และอิ สระเต็มวัน ให้ท่านเพลิ ดเพลิ นกับการท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้า
หรือซื้อทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ เจแปน” ดินแดนแห่งมายา เพลิดเพลิน
และสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดจากภาพยนตร์ชอ่ื ดังจาก
“HOLLYWOOD” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF HARRY POTTER ทีใ่ ห้
คุณสนุกได้ไม่ตอ้ งไปไกลถึงอเมริกา
สักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึท่วี ดั โทไดจิ

กาหนดการเดินทางปี 2562
4-9 / 11-16 / 24-29 กรกฎาคม
20-25 สิงหาคม / 27 สิงหาคม - 1 กันยายน
3-8 / 25-30 กันยายน
DAY1
22.00 น.

DAY2

00.50 น.
08.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิชนั ้ 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ C
สายการบิ นไทย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น

สนามบินฟุคโุ อกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟุ >> อิวาคุนิ >>
สะพานคินไตเคียว >> ฮิโรชิม่า >> ช้อปปิ้งที่ถนนฮนโดริ
ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นฟุคโุ อกะ เกาะคิ วชู ประเทศญี่ปนุ่
โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG648
เดิ นทางถึงสนามบิ นฟุคโุ อกะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคน
เข้าเมืองและขัน้ ตอนศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่
ใหญ่เป็ นอันดับ 8 ของประเทศญี่ป่นุ เคยได้รบั การโหวตให้เป็ นเมืองที่น่าอยู่
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ทีส่ ุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นันเป็
่ นเพราะฟุคโุ อกะเป็นเมืองใหญ่ทม่ี บี รรยากาศ
แบบสบายๆ ไม่เร่งรีบเหมือนโตเกียวหรือโอซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มี
แม่น้ าไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผงขายอาหารริมถนน หรือทีเ่ รียกว่า Yatai
ซึ่งดูเหมือนจะกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฟุคุโอกะไปแล้ว นาท่านมัสการ
ศาลเจ้าดาไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญี่ป่นุ ศาลเจ้าดาไซฟุ นับเป็ น
หนึ่งในศาลเจ้าที่สาคัญที่สุด เพราะศาลเจ้าแห่งนี้เป็ นที่สถิตของเทพเจ้าแห่ง
ความรู้ ซึ่งมีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย จนถูกจัดให้เป็ น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญี่ป่นุ ที่
ไม่ควรพลาด อาคารศาลเจ้าทีเ่ ห็นในปจั จุบนั เป็นของทีส่ ร้างใหม่เมื่อปีค.ศ.1591
ั ้ วเทพเจ้านอนอยู่ในสภาพทีเ่ งาวับ โดยชาวญี่ป่นุ มี
ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปนวั
ความเชื่อกันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะทาให้หายจากอาการ
เจ็บ ป่ว ย จะมีแ ต่ โ ชคดีเ ข้า มาและประสบความส าเร็จ ในเรื่อ งของการเรียน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองยามากูจิ จังหวัดที่อยู่บริเวณด้านล่างสุดของ
เกาะฮอนชู เป็ นจังหวัดที่มีความสวยงามทางทะเลอีกหนึ่งจังหวัด ท่านจะได้
เพลิดเพลินกับความงามทางธรรมชาติมากมาย

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

นาท่านชม สะพานคิ นไตเคียว เมืองอิ วาคุนิ สะพานไม้โบราณที่ตดิ อันดับ 1
ใน 3 ของสะพานไม้ท่สี วยที่สุดในญี่ปุ่น โดยมีลกั ษณะเป็ นสะพานไม้ 5 โค้ง
ทอดข้ามแม่น้ านิชกิ ไิ ปยังปราสาทอิวาคุนิ สะพานแห่งนี้ใช้เทคนิคของช่างไม้
โบราณในการสร้างคือการตอกเข้าลิม่ แทนการใช้ตะปู ได้เวลาอันสมควร นา
ท่านเดิน ทางสู่ เมืองฮิ โรชิ ม่า หนึ่ ง ในสองเมืองที่โดนระเบิดปรมาณู ทาลาย
ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ส อง แต่ ป จั ุบ ัน เมือ งนี้ ได้รบั การพัฒนาเมือ งขึ้นมา
ทัด เทียมกับ เมืองใหญ่ อ่ืน ๆของญี่ปุ่น อิส ระให้ท่า นได้เดินเล่น ที่ ถนนช้ อ ป
ปิ้ งฮนโดริ ถนนช้อปปิ้ งที่ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับ การเลือกซื้อสินค้า
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นเสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของฝากต่างๆจากเมืองฮิโรชิม่า
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
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DAY3

ฮิโรชิม่า >> สวนสันติภาพ >> เกาะมิยาจิม่า >>
ศาลเจ้าอิทสึคชุ ิ ม่า >> โอคายาม่า >> เมืองเก่าคุราชิคิ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางสู่ สวนสันติ ภาพ ฮิ โรชิ ม่า สวนสาธารณะที่อดีตคือจุดทิ้งระเบิด
ปรมาณู “ลิตเติ้ล บอย” ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ปจั จุบนั บริเวณนี้ ถูกฟื้ นฟู
สภาพขึ้นมาใหม่เป็ นสวนสาธารณะที่มอี นุ สรณ์ต่างๆ มากมาย เพื่อให้ค นยุค
ใหม่ตระหนักถึงภัยร้ายของการทาสงคราม นาท่านชม หออนุ สรณ์ ระเบิ ด
ปรมาณู (Atomic Dome) ซากอาคารซึ่งในอดีตเคยเป็ นศูนย์จดั แสดงสินค้า
อุตสาหกรรมประจาเมืองฮิโรชิม่า มีสถาปตั ยกรรมแบบยุโรป และได้รบั ความ
เสียหายจากระเบิดปรมาณู ปจั จุบนั โครงสร้างของอาคารยังคงเหลืออยู่และ
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1996 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ท่ี
ไม่ตอ้ งการให้มีสงครามเกิดขึน้ อีก จากนัน้ นาท่านเดินทางโดยเรือข้ามฟากสู่
เกาะมิ ยาจิ ม่า หนึ่งในสามสถานทีท่ ม่ี วี วิ ทิวทัศน์งดงามทีส่ ุดของญี่ปุ่น ในอดีต
ชาวญี่ปนุ่ เชือ่ ว่าเกาะแห่งนี้เป็นทีอ่ ยู่อาศัยของเหล่าทวยเทพ เป็นเกาะศักดิ ์สิทธิ ์
ทีห่ า้ มคนธรรมดาเข้าและมีกวางเป็นผูส้ ่อื สารระหว่างมนุษย์และสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์
นาท่านเข้าสักการะ ศาลเจ้าอิ ทสึคชุ ิ ม่า ศาลเจ้าเก่าแก่ท่ไี ด้รบั การขึน้ ทะเบียน
ให้เป็ นมรดกโลกในปี ค .ศ.1996 ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นให้มสี ่วนหนึ่งของ
อาคารยื่นลงไปในทะเล โดยมีความเชือ่ กันว่าน้ าทะเลก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นดิน
ในช่วงเวลาทีน่ ้ าขึน้ ก็จะมองดูเหมือนกับศาลเจ้านี้ลอยอยู่กลางทะเล เกิดเป็ นวิว
ทิวทัศน์ทส่ี วยสดงดงามและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนศาลเจ้าอื่นๆ สัญลักษณ์เด่น
ของศาลเจ้าแห่งนี้คอื เสาโทริอสิ สี ้มสูงใหญ่ ท่ตี งั ้ อยู่กลางทะเล จากนัน้ นาท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองโอคายาม่า เพื่อเยีย่ มชม เขตเมืองเก่าคุราชิ คิบิคงั ย่าน
ประวัติศ าสตร์ ท่ีมีโ กดัง เก็บ สิน ค้ า ที่อ ยู่ อ าศัย และบ้ า นโบราณสีข าว ถู ก
ผสมผสานกับวิถีชวี ิตยุค สมัย ใหม่ ได้อ ย่างลงตัว เป็ นหนึ่ งในชุมชนริม คลอง
โบราณที่ถูกอนุ รกั ษ์ไว้อย่างดีจนถึงปจั จุบนั อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายรูป
ตามอัธยาศัย
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

DAY4
เช้า
08.00 น.

กลางวัน
บ่าย

โอคายาม่า >> เฮียวโกะ >> ปราสาทฮิเมจิ >> โกเบ >>
สะพานแขวนอาคาชิไคเคียว >> โอซาก้า >> ช้อปปิ้งชินไซบา
ชิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองเฮี ยวโกะ เพื่อนาท่านเข้าชม ปราสาทฮิ เมจิ หนึ่งใน
สิง่ ก่อสร้างทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดและเป็นปราสาทเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่เหลือรอดมา
จากยุคสงครามทีย่ งั คงรักษาสภาพเดิมไว้ได้จนถึงปจั จุบนั ปราสาทแห่งนี้ได้รบั
การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกและเป็นสมบัตปิ ระจาชาติญ่ปี นุ่ เมื่อเดือนธันวาคม
ปี ค.ศ.1993 และเป็ น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีค วามงดงามมากที่สุ ด ในญี่ปุ่ น
ปราสาทแห่งนี้ยงั มีช่อื เรียกอีกอย่างว่า “ปราสาทนกกระสาขาว” เนื่องจากตัว
ปราสาทภายนอกมีสขี าวสว่างแตกต่างจากปราสาทอื่นๆ ของญี่ปนุ่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าพาณิชย์หลักของญี่ปนุ่ ทีท่ าการค้าขายกับ
ประเทศจีน และเกาหลี เป็ นหนึ่ งในเมือ งท่ า ที่ป ระเทศญี่ปุ่น เปิ ด ประเทศกับ
ตะวันตกเมื่อปี ค.ศ. 1868 นาท่านเดินทางชม สะพานอาคาชิ ไคเคียว ซึ่งได้ช่อื
ว่าเป็ นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกและแข็งแรงที่สุดในโลก สะพานแห่งนี้
เชื่อมระหว่างเมืองโกเบและเกาะอาวาจิ เมื่อปี ค.ศ.1995 เกิดแผ่นดินใหวครัง้
ใหญ่ในโกเบขนาด 7.2 ริกเตอร์ อาคารบ้านเรือนถูกทาลายเสียหายเป็ นจานวน
มาก แต่สะพานนี้กลับไม่ได้รบั ความเสียหายเลยแม้แต่น้อ ย จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกิจอันดับสองรองมาจากเมืองโตเกียว
ได้รบั สมญานามว่า" เมืองแห่งสายธาร" เนื่องจากเป็ นเมืองท่าขนส่งสินค้าและ
วัตถุดบิ ที่สาคัญตัง้ แต่ครัง้ อดีต ซึ่งบรรดาพ่อค้าจากทัวสารทิ
่
ศทัง้ ในญี่ป่นุ เอง
รวมไปถึงจีนและเกาหลีต่างหลังไหลมาที
่
น่ ่ี จนทาให้โอซาก้าเป็ นศูนย์กลางทาง
การค้าและอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศจนถึงปจั จุบนั อีกทัง้ ยังเป็ นแหล่ง
รวมศิลปะการแสดงดัง้ เดิม ของญี่ปุ่น มีค วามเป็ นเอกลักษณ์ต รงที่สามารถ
ผสมผสานมรดกทางประวัตศิ าสตร์อนั เก่าแก่เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่าง
ลงตัว นาท่านเดินทางสู่ ย่านชิ นไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของนครโอซาก้า
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ทัง้ ร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน ทัง้ สินค้าแฟชันล่
่ าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย
เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋า ไปจนถึงกล้องดิจติ อล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่
ล่าสุด และตื่นตากับลีลาชีวติ ของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าทีด่ ูจะสนุกสนานและมี
ั ่ ยว รวมทัง้ ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็น
สีสนั มากกว่าทางฝงโตเกี
ที่ระลึกกับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยกั ษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยกั ษ์ และ
สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื รูปเครื่องหมายการค้าของกูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนม
ชือ่ ดังจากญี่ปนุ่ นันเอง
่
หรือ จะเดินเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุริ ซึ่งท่าน
สามารถลิม้ ลองขนมและอาหารขึน้ ชื่อของนครโอซาก้า ทัง้ ทาโกะยากิ โอโคโน
มิยากิ เป็นต้น นอกจากนี้ยงั มีหา้ งสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชอ่ื เสียงอย่างห้างได
มารู หรือจะเป็นทาคาชิมาย่า ทีม่ สี นิ ค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

DAY5

โอซาก้า >> อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเองหรือซื้อทัวร์เสริม
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้าตาม
อัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ โดยไกด์บริการไปส่งและ
รับกลับโรงแรมโดยรถไฟ ซึ่งต้องชาระเพิม่ ท่านละ 3,000 บาท (ยังไม่รวมค่า
เดินทางไปสวนสนุ กของผูเ้ ดินทางและไกด์) นาท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ สวน
สนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า
100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก ตื่นตากับโรงถ่ายภาพยนตร์
ทีแ่ บ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวดู้ ชมฉากจาลองของนิวยอร์ค ฉากจาลองเมือง
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เที่ยง
คา่

DAY6
เช้า
08.00 น.

ซานฟรานซิสโก เป็ นต้น ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่
ดุเดือดเร้าใจ สนุ กสนานตื่นเต้นกับการห้อยโหนโจนทะยานไปกับซุปเปอร์ฮโี ร่
สายพันธุใ์ หม่ Spider Man สนุกสนานไปกับการล่องเรือพร้อมฉากปลาฉลามที่
จะโผล่ขน้ึ มาล่าเหยื่อขณะล่องเรือและฉากอื่นๆ ทีห่ วาดเสียวจากเรื่อง Jaw แล้ว
ระทึกใจกับฉากจาลองเรื่อง จูราสสิคพาร์ค (Jurassic Park) ท่านจะได้ย้อนกลับ
ไปในยุคดึกดาบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด สนุกต่อกับการชมการไล่
ล่า ในฉากเรื่อ ง วอเตอร์เวิลด์ (Water World) เป็ น ต้น หรือ คุณ หนู จะเลือ ก
สนุกสนานที่ สนู๊ปปี้ สตูดโิ อ (Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานา
ชนิ ด แล้ว พบกับสนู๊ ป ปี้ แ ละเหล่ าผองเพื่อ นมากมาย และสัม ผัสกับ “The
Wizarding World of Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซีชื่อ
ก้องโลกอย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์ ด้ วยงบก่อสร้างราว 500 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐ (ราว 16,000 ล้านบาท) โดยภายใน The Wizarding World of Harry
Potter จะประกอบไปด้ว ยเครื่อ งเล่ น และสถานที่เ ด่ น ๆ ที่จ าลองมาจากใน
หนังสือดัง เช่น หมู่บ้านฮอกส์ม้ดี (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์
(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden
Journey ride) เป็ นต้น และล่าสุดกับการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการของโซน
ใหม่ Minions Park อนิ เมชั ่นชื่อดัง ที่เหล่าตัวการ์ตูนมิ นเนี่ ยนจะมาป่ วน
ทุกท่านให้สนุกเพลิ ดเพลิ นไปกับเมืองจาลองภายในเรื่อง
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

โอซาก้า >> นารา >> วัดโทไดจิ >> อิออน มอลล์ >>
สนามบินคันไซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่น ที่ตงั ้ ขึน้
เมื่อ ปี ค.ศ. 710 เพื่อ น าชม วัด โทไดจิ ร่ว มกราบไหว้ “หลวงพ่อ โต”
พระพุท ธรูป ส มั ฤทธิ ์องค์ใ หญ่ที ่ถ ูก สร้า งขึ น้ ในสมัย คริส ต์ศ ตวรรษที ่ 8
พระพุท ธรูป องค์นี้สูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน ซึ่ง อาคารไม้อ นั เป็ น ที่
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เที่ ยง
14.30 น.
17.35 น.
21.25 น.

ประดิษฐานของหลวงพ่อโตนัน้ ได้รบั การบันทึกลงในกินเนสบุ๊ค ว่าเป็ นวิหาร
ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถือได้ว่า วัด แห่งนี้ ยงั เป็ น 1 ใน 8 สถานที่ที่สาคัญ
ของเมือ งนาราที ่ไ ด้ร บั การขึ น้ ทะเบีย นเป็ น มรดกโลกในปี ค .ศ.1998
นอกจากนี้ต ามทางเดิน ของวิห ารแห่ง นี้ ท่า นจะได้เ พลิด เพลิน และร่ว ม
ถ่า ยรูป กับ เหล่า กวางอัน แสนเชื่อ งที่ม อี ยู่เ ป็ นจานวนมาก จากนัน้ นาท่า น
เดินทางสู่ อิ อ อน มอลล์ ห้างสรรพสิน ค้า ที่ม สี นิ ค้าหลากหลายรูปแบบให้
ท่า นได้เ ลือ กซื้อ อาทิเ ช่น ของใช้ใ นบ้า น เครื่องแต่ง ตัว ของเล่น ซุปเปอร์
มาร์เก็ต และร้านอาหาร ก่อนเดินทางกลับ
อิ สระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า
เพื่อทาการเช็คอิน
ออกเดิ นทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG673
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิ ภาพพร้อม
ความประทับใจ

กาหนดการเดินทางปี 2562
4-9 / 11-16 / 24-29 กรกฎาคม
20-25 สิงหาคม / 27 สิงหาคม - 1 กันยายน
3-8 / 25-30 กันยายน
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

44,900.-บาท

26,900.-บาท

เด็กราคาท่านละ

40,900.-บาท

26,900.-บาท

สาหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

9,900.-บาท

9,900.-บาท

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน**
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หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผโู้ ดยสารจานวน 25 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ ละประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้ เดิ นทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
3. หากผู้เดิ นทางมีการใช้ต ั ๋วเดิ นทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบิ น
สุวรรณภูมิ กรุณาติ ดต่ อเจ้าหน้ าที่ ก่อนซื้อตั ๋วเดิ นทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะ
ของทัวร์ว่าออกเดิ นทางได้ หรือไม่ และตรวจเช็คน้ าหนั กสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่ องจากการกาหนดน้าหนั กสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศจะน้ อยกว่าสายการบิ นระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กบั การกาหนดของแต่
ละสายการบิ น ทัง้ นี้ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อความเสียหายที่ เกิ ดขึ้น
4. หากผู้เดิ นทางปฏิ เสธการรับบริ การจากทางบริ ษัทขณะเดิ นทาง อาทิ เช่นร้านอาหาร
สถานที่ท่องเที่ ยวหรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงิ นค่าบริ การใน
ส่วนนัน้ ให้

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบิ นไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าน้าหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั ๋วเครื่องบิ น
-สายการบิ นไทย ได้น้าหนั กสัมภาระ 20 กิ โลกรัม/ท่าน
-สายการบิ นเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้าหนักสัมภาระใบละ 23 กิ โลกรัม ท่ านละ 2 ใบ
-สายการบิ น ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้าหนั กสัมภาระ 20 กิ โลกรัม/ท่าน และสัมภาระ
ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้ นเท่ านั น้ (รวมกระเป๋าติ ดตัวด้วยแล้ว)
-สายการบิ นพีช แอร์ ได้น้าหนั กสัมภาระใบละ 20 กิ โลกรัม ท่ านละ 1 ใบ และสัมภาระ
ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้ น น้าหนั กรวมแล้วไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม/ท่ าน
3. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเที ยบเท่ า กรณี
ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักที่มี 3 เตี ยงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้
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เป็ นห้ องพักคู่แล้วเสริ มเตี ยง ในกรณี ที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้ องพักสาหรับ 3
ท่านให้ได้ จาเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิ น+ห้องซิ งเกิ ล
-ห้องทวิ น ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตี ยงเดี่ ยว 2 เตี ยง
-ห้องดับเบิ้ ล ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตี ยงขนาดควีนไซส์ 1 เตี ยง
-ห้องทริ ปเปิ้ ล ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน มีเตี ยงเดี่ยว 2 เตี ยง และเตี ยงเสริ มอีก 1 เตี ยง
-ห้องซิ งเกิ ล ห้องพักสาหรับ 1 ท่าน มีเตี ยงเดี่ ยว 1 เตี ยง
4. ค่าอาหาร ค่ าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดิ นทางใน
ต่ างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่างการเดิ นทาง คุ้มครองในวงเงิ นสูงสุดท่านละไม่เกิ น
1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิ ดอุบตั ิ เหตุวงเงิ นไม่เกิ น 500,000 บาท ทัง้ นี้
เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริ ษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่าง
การเดิ นทาง)
*** เด็กอายุตา่ กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่าภาษี น้ามัน ที่สายการบิ นเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่านต้ องชาระ
เพิ่ มเติ ม ในกรณี ที่ทางสายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มภายหลังจากที่ท่านได้ทาการ
จองทัวร์แล้ว
8. ภาษี มูลค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดิ นทางไทย, หนังสือเดิ นทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทา
ใบอนุญาตที่ กลับเข้าประเทศของคนต่ างชาติ หรือคนต่ างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่ าอาหาร-เครื่องดื่ ม นอกเหนื อจากรายการ ค่าซักรีด ค่ า
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิ ด เช่น การปรับค่าน้ามันหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดิ นทางในกรณี ที่เกิ นกว่าสายการบิ นกาหนด 20 กิ โลกรัม
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5. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการทัวร์และผู้เดิ นทางต้ องการทาเพิ่ มเติ ม อาทิ
ภัยธรรมชาติ รุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ ยวบิ นล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็ นต้ น
6. ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริ การน้าดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิ ปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น
1. กรุณาชาระมัดจาท่ านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชาระค่ าทัวร์ส่วนที่ เหลือก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทาการ
3. กรณี ทาการจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทาการหรือน้ อยกว่า กรุณาชาระค่าทัวร์
เต็มจานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่มี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
หมายเหตุ
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิ นฯลฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะ
คานึ งถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่ สุด ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิ ดชอบต่ อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิ ด
กฎหมาย / เอกสารการเดิ นทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติ ส่อไปในทางเสื่ อมเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติ ต่างๆ และการยกเลิ กเที่ยวบิ น ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงิ นให้
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ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ น
สกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิ ดภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ ต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงิ นมัดจาหรือค่าทัวร์
ได้กต็ ่ อเมื่อทางสายการบิ นและโรงแรมที่ พกั ได้ทาการพิ จารณาคืนเงิ นส่วนนัน้ ให้แล้ว
เท่านั น้
3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชาติ ในต่ างประเทศระหว่างการเดิ นทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ
เกิ ดขึ้นและมีเหตุทาให้การเดิ นทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นจนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิ ดชอบค่ าใช้จ่าย
จากสายการบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นนอกเหนื อจากรายการทัวร์
อาทิ เช่นค่ าโรงแรม ค่ารถรับส่ งไปสนามบิ น ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ท่านได้ทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจาเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ างๆ ที่ทางบริ ษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประการ
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