



 

 

 

      

วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ X X X  

2 
กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ (XJ612 : 00.55-08.40) – 
จังหวัดทตโตริ – เนินทรำยทตโตริ – พิพิธภัณฑ์
ศิลปะทรำย – พิพิธภัณฑ์โคนัน 

X   KAIKE HOT SPRING 
หรือเทียบเท่ำ 

3 จังหวัดชิมะเนะ – ศำลเจ้ำอิซึโมะ – จังหวัดฮิโรชิม่ำ – 
เกำะมิยำจิม่ำ – ศำลเจ้ำอิสึคุชิม่ำ  – ถนนฮอนโดริ 

  X WASHINGTON HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

4 
สวนอนุสรณ์สันติภำพฮิโรชิม่ำ – อะตอมมิคบอมบ์
โดม – จังหวัดโอคำยำม่ำ – เมืองเก่ำคุรำชิกิ – จังหวัด
โอซำก้ำ – ดิวตีฟ้รี   

  X IBIS NAMBA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

5 อิสระท่องเที่ยวและช้อปป้ิง (ไม่รวมค่ำเดินทำง)  X X IBIS NAMBA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

6 สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ (XJ613 : 09.50-13.50)  X X  






 

                                                                                               

 

 
 

 
โปรแกรมกำรเดนิทำง 

 
 

21.30 น.  พร้อมกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชัน้ 4 ประตู 4 เคำน์เตอร์ 
H สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกแก่
ท่านก่อนออกเดินทาง 
**ส ำคัญมำก !! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ** 

  
 
 

 
00.55 น. เหินฟ้าสู ่สนำมบินคันไซ โดย สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ612   
08.40 น. เดินทางถึง สนำมบินคันไซ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพื่อ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านเดินทางสู ่จังหวัดทตโตริ (Tottori) ตัง้อยู่เลียบชายฝ่ังทะเลญ่ีปุ่ น ในภมูิภาคชโูกกุ  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านชม เนินทรำยทตโตริ (Tottori Sakyu) ที่อยู่ใกล้กบัพิพิธภณัฑ์ประติมากรรมทราย “ทตโตริสะคิว (Tottori 

Sakyu)” เป็นที่ รู้จักกันในฐานะเนินทรายที่มีความสูงต ่าเป็นชัน้ขนาดใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ่ น อยู่ในเมืองฟุคุเบะ 
(Fukube) จงัหวดัทตโตริ (Tottori) มีพืน้ที่จากตะวนัออกไปตะวนัตกรวม 16 กิโลเมตร จากเหนือไปใต้ 2 กิโลเมตร 

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์และคนขับรถ จ ำนวน  1,500  บำท *** 
 

วันแรก  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

วันที่สอง กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ – จังหวัดทตโตริ – เนินทรำยทตโตริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทรำย – 
พิพิธภัณฑ์โคนัน 

ไฮไลท์ของกำรท่องเที่ยวทริปนี้ 
เนินทรำยทตโตริ เป็นเนินทรำยท่ีติดทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่ น 
พพิธิภณัฑ์โคนัน ต้นก ำเนิดกำร์ตูนเร่ือง “ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน” 
ศำลเจ้ำอิซึโมะ เป็นศำลเจ้ำที่เก่ำแก่และเป็นสมบัติทำงวัฒนธรรมแห่งชำติ 
เท่ียวมรดกโลก ศำลเจ้ำอสิึคุชิม่ำ ชมเสำโทโรอิสีแดงกลำงทะเล 
เท่ียว คุรำชิกิ เมืองวินเทจที่ผสมผสำนควำมเป็นตะวันตกกับญี่ปุ่ นในสมัยเอโดะ 






 

และมีพืน้ที่สงูต ่าต่างกนักว่า 47 เมตร จะได้ชื่นชมความงามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของ “รอยริว้คลื่น” และ “รอย
ริว้คล้ายน า้ไหล” ที่เกิดจากสายลมปะทะกบัผืนทราย มีกิจกรรมมากมายให้สนุกสนานเพลิดเพลินที่เนินทรายแห่งนี ้
อาทิเช่น กีฬากลางแจ้งอย่างพาราไกลดิง้ (Paragliding) สเก็ตบอร์ดทราย (Sandboard) หรือ ขี่อฐู/นัง่ม้า เที่ยวชม
เนินทราย เป็นต้น (รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำท ำกิจกรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะทรำย (Tottori Sand Dune Art Museum) ในจังหวัดทตโตริ (Tottori) ซึ่งมีการจัด
แสดงงานประติมากรรมที่ท ามาจากทราย และเป็นพิพิธภณัฑ์เฉพาะทางด้านงานประติมากรรมจากทรายแห่งเดียว
ในโลก งานประติมากรรมทรายนัน้เป็นผลงานการแกะสลกัทรายที่ท าให้จบัตวัเป็นก้อนแข็งด้วยน า้เพียงอย่างเดียว 
ความเปราะบางของประติมากรรมทรายนัน้มีความงดงามซ่อนอยู่รอให้นกัท่องเที่ยวเข้าไปชื่นชม ในทุกๆ ปีจะเชิญ
นักแกะสลกังานประติมากรรมทรายจากแต่ละประเทศทั่วโลก มาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมทราย
คณุภาพระดบัโลกขึน้มา และจดัแสดงผลงานให้ได้ชมกนัทกุปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 

  
 
  น าท่านสู ่พิพิธภัณฑ์โคนัน ต้นก าเนิดการ์ตนูอย่างเร่ือง โคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว ที่มีมายาวนานกว่า 10 ปี เมื่อไปถึง

ท่านจะได้รับเกมสืบสวนให้เราเล่น จากการสงัเกตรอบๆ พิพิธภณัฑ์ ซึ่งหากท าส าเร็จท่านจะได้บตัรสมาชิกชมรม
นกัสืบอย่างเป็นทางการอีกด้วย นอกจากนีภ้ายในพิพิธภณัฑ์ยงัมีการจดัแสดง ประวติัผู้ เขียน อปุกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การเขียนการ์ตูน ห้องเก็บหนงัสือการ์ตนูโคนันจากรอบโลกที่ถูกแปลมาแล้วกว่า 20 ภาษา เกมขนาดเล็กที่ใช้เป็น
ปริศนาการฆาตกรรม รูปปัน้เหล่าเด็กๆ นกัสืบรุ่นจิ๋ว รองเท้ายกัษ์ที่พระเอกของเรามกัใช้จับคนร้าย หุ่นเชิดเต้นร า
ของเหลา่ด็อกเตอร์อากาซะ จอมโจรคิด ซึง่การแสดงจะมีเทคโนโลยีถ่ายภาพกับกล้องพิเศษ ที่ตวัเราจะถกูดงึเข้าไป
อยู่ในกล้องและสวมบทบาทที่แตกต่างกันไป ขึน้อยู่การ์ดที่ได้รับตอนเข้าชม และท่านยังสามารถเลือกซือ้ของที่
ระลกึจากการ์ตนูเร่ืองนีไ้ด้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 พักที่ KAIKE HOT SPRING หรือเทียบเท่ำ  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำที่ห้องอำหำรโรงแรม  
หลงัรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น า้แร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน า้แร่แบบญ่ีปุ่ นนี่เองท าให้มีผู้กล่าวว่า  => หำก
มำที่ญี่ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอำบน ำ้แร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถึงญี่ปุ่ น ! 

 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

วันที่สำม จังหวัดชิมะเนะ – ศำลเจ้ำอิซึโมะ – จังหวัดฮิโรชิม่ำ – เกำะมิยำจิม่ำ – ศำลเจ้ำอิสึคุชิม่ำ – ถนนฮอน
โดริ 






 

น าท่านสู่ ศำลเจ้ำอิซึโมะ (Izumo Taisha) เป็นศาล
เจ้าที่เก่าแก่ ซึ่งมีความส าคัญที่สุดในญ่ีปุ่ นและยัง
ได้รับการขึ น้ทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม
แห่งชาติ ศาลเจ้าแห่งนีไ้ม่มีการบนัทึกอย่างแน่ชัดว่า
สร้างขึน้เมื่อใด แต่ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่มีอยู่ในช่วงต้น 
700 ปีก่อนคริสต์ศักราช เชื่อกันว่าเป็นที่ประทับของ
เทพเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลเจ้าอิซึโมะ ไทชะ คือ 
โอคุนินุซึโนะ โอคะมิ (Okuninushino Okami) ตาม
ต านานที่กล่าวขานกันมานาน โอคุนินุซึ คือผู้ สร้าง
พืน้ที่ประเทศญ่ีปุ่ น และปกครองโดยอิซุโมะ และยัง
เป็นเทพเจ้าแห่งความสุขและการสมรส ในหมู่ชาว
ญ่ีปุ่ นนิยมไปสกัการะเพื่อขอเนือ้คู่ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่ำ เมืองที่ทรงคณุค่าทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นเมืองแรกของโลกที่ถูกท าลาย

ด้วยระเบิดด้วยนิวเคลียร์ในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 

 น าท่าน น่ังเรือเฟอร์ร่ี เพื่อเดินทางสู ่เกำะมิยำจิม่ำ เป็น 1 ใน 3 ของทิวทศัน์ที่สวยที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น น าท่าน
ชม มรดกโลก ณ ศำลเจ้ำอิสึคุชิม่ำ ถูกสร้างมาตัง้แต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 16 ศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอาคารหลายหลงั
เชื่อมต่อกนัและยื่นออกไปในทะเล เมื่อน า้ขึน้จะท าให้ศาลเจ้ามีลกัษณะคล้ายแพลอยน า้ได้ สญัลกัษณ์ประจ าศาล
เจ้า คือ เสำโทริอิสีแดง กลางทะเล เมื่อน า้ขึน้จะเห็นเสาโทริอิสีแดงสดลอยอยู่กลางน า้รวมทัง้ตัวศาลเจ้าด้วย 
ภายในเป็นท่ีประดิษฐานเทพเจ้าในศาสนาชินโต อิสระให้ท่านได้สกัการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิและเก็บภาพความสวยงาม
ตามอธัยาศยั ถ้าโชคดีถ้าอาจจะได้พบกบัเหลา่กวางน้อยในบริเวณเกาะมิยาจิม่า 

 น าท่านช้อปปิง้ ถนนฮอนโดริ (Hondori street) เป็นแหล่งช้อปปิง้ที่โด่งดงัตัง้อยู่ในย่านใจกลางเมืองของฮิโรชิม่า 
และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด และคึกคักที่สุดในภูมิภาคชูโกคุ (Chugoku Region) ตัวถนนเรียงรายไปด้วย
ร้านค้ามากมายที่ขายสินค้าทั่วไป เสือ้ผ้า ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ไปจนถึงยา และเคร่ืองส าอาง ร้านค้าส่วนใหญ่มี
สินค้าแฟชัน่ล่าสดุแถมคณุจะได้ราคาพิเศษจากของบนชัน้วางขายลดราคา นอกจากนีย้งัมีคาเฟ่ ร้านเบเกอร่ี และ
ร้านอาหารท่ีคณุสามารถไปนัง่ชิวได้ 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
   พักที่ WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 

 
 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านชม สวนอนุสรณ์สันติภำพฮิโรชิม่ำ (Hiroshima Peace Memorial Park) (ถ่ำยรูปด้ำนนอก) ตัง้อยู่
บริเวณใจกลางเมืองฮิโรชิม่า นับเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีพืน้ที่มากถึง 120 ,000 ตารางกิโลเมตร เป็นอีก
หนึ่งแหลง่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่แขกไปใครมาเยือนเมืองฮิโรชิม่าจะต้องมาที่นี่ดซูกัครัง้ จดุที่เป็นเสมือนไฮไลท์ของสวน
แห่งนีคื้อ ตกึ A-Bomb Dome เป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัมากๆ ของของสวนสนัติภาพแห่งนีเ้ลยทีเดียว เพราะเป็นสิ่งที่
เหลืออยู่ของอาคารกรมอุตสาหกรรมของจงัหวัดฮิโรชิม่า หลงัการระเบิดได้กลายเป็นหนึ่งในไม่ก่ีอาคารที่ยงัเหลือ
รอดมาได้และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย  
น าท่านเดินทางสู่ มรดกโลก อะตอมมิคบอมบ์ โดม (ATOMIC BOMB DOME) (ถ่ำยรูปด้ำนนอก) ตัง้อยู่ริม
แม่น า้โมโตยาสึ ในอดีตเคยเป็นหอส่งเสริมอุตสาหกรรมฮิโรชิม่า ปัจจุบนัได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี 
พ.ศ. 2539 อนสุรณ์สถานแห่งสงครามที่ย า้เตือนให้ชาวฮิโรชิม่าร าลกึถึงพลงัท าลายล้างของระเบิดปรมาณ ู  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  

วันที่สี่      สวนอนุสรณ์สันติภำพฮิโรชิม่ำ – อะตอมมิคบอมบ์โดม – จังหวัดโอคำยำม่ำ – เมืองเก่ำคุรำชิกิ – 
จังหวัดโอซำก้ำ – ดิวตีฟ้รี   






 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่ำย น าท่านสู่ เมืองเก่ำคุรำชิกิ จงัหวดัโอคายาม่า เมืองที่งดงามมีคลองสายเล็กๆ ล้อมรอบ เรียงรายด้วยต้นหลิ่วและ

ต้นไม้นานาชนิดตลอดสองข้างทางริมฝ่ังถนน ทอดผ่านด้วยสะพานหิน ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่นานาชนิด ทัง้
ขนม ของฝากหรือของใช้ และด้วยตวัอาคารบ้านเรือนแบบสมยัเอโดะ หรือเมื่อราว 350 ปีก่อน จึงเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัและเป็นเสน่ห์ของเมืองนี ้ภายในมีพิพิธภณัฑ์อีกหลายแห่งให้ท่านได้เลือกชม ทัง้ห้องจดัแสดงศิลปะโอฮา
ระ ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1930 โดย มาโกะซาบโุร่ โอฮาระ ซึง่รวบรวมภาพวาด และงานแกะสลกัที่มีชื่อเสียงระดบัโลก
มาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี  ้พิพิธภัณฑ์โปสการ์ด, พิพิธภัณฑ์ของเล่นโบราณ นอกจากนีค้ลองคุราชิกิยังมีบริการ
ล่องเรือพายให้ท่านได้เยี่ยมชมรอบๆ เมืองครุาชิกิ (ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรล่องเรือและกำรเข้ำชมพิพิธภัณฑ์
ต่ำงๆ) 
น าท่านเดินทางสู่ ดิวตีฟ้รี ให้ท่านได้ซือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง โฟมล้างหน้า 
วิตามินต่างๆ เซร่ัม คอลลาเจน ฯลฯ                                                                                                                                 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
  พักที่ IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ใช้เวลำคุ้มค่ำเต็มวัน เข้ำสู่ช่วงเวลำอิสระท่องเท่ียว และช้อปป้ิงตำมอัธยำศัย 
   ไกด์แนะน ำกำรเดินทำง (ไม่มีรถบัสให้บริกำร) 
ย่ำนชินไซบำชิ  ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนีท้่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอัน

ทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็กและผู้ ใหญ่ ซึ่งย่านนีถื้อว่า
เป็นย่านแสงสีและบนัเทิงชัน้น าแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทัง้ยังมีร้านอาหารทะเลขึน้ชื่ อมากมาย ซึ่ง
เสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนีคื้อ ทกุร้านค้าจะประดบัประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึง่ดดัท าให้เป็น
รูป ปู กุ้ ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และ
ร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้

วันที่ห้ำ    อิสระท่องเที่ยวและช้อปป้ิง (ไม่รวมค่ำเดินทำง) 






 

บริการ สญัลกัษณ์เด่นของย่านนีคื้อ ตึกรูปเคร่ืองหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจาก
ญ่ีปุ่ นนั่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซือ้ของต้องใจนานาชนิด อาทิ เคร่ืองส าอาง เสือ้ผ้า รองเท้า 
กระเป๋า เคร่ืองไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศยั 

ย่ำนอุเมดะ ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศนูย์กลางทางความทนัสมยัที่ชาวโอซาก้ารู้จกักนัเป็นอย่างดี ศนูย์รวมแฟชัน่ที่ก าลงั
อินเทรนด์ แหล่งรวมร้านอาหารอันหลากหลาย ห้างสรรพสินค้านับไม่ถ้วน อีกทัง้ยังอยู่ใกล้กับสถานี
รถไฟ Osaka JR Station และสถานี Umeda อีกด้วย ช้อปสนกุ เดินทางก็สะดวก ดีงามสดุ 

ย่ำนนัมบะ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งบนัเทิง โรงละคร
เมืองใหม่ ท าให้มีโรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาด้วยโรงน า้ชาเปิดบริการ
กว่า 47 โรง 

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนกุสนามเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นมากมายที่จ าลองมาจากฉากในภาพยนตร์ฮอลีวู้ด ซึง่นกัท่องเที่ยว
ที่ไปโอซาก้าจะพลาดไม่ได้ ภายในตกแต่งด้วยบรรยากาศราวกบัเดินอยู่ในฮอลีวู้ดนิวยอร์ก และซานฟ
รานซิสโกเหมาะกบัการเดินเลน่สนกุสนานและยงัเต็มไปด้วยเคร่ืองเลน่อลงัการ 
***อำหำรกลำงวันและค ่ำอิสระตำมอัธยำศัยเพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ*** 

  พักที่ IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ บริกำรท่ำนด้วย SET BOX   
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตวัเดินทางสูส่นามบินเพื่อกลบักรุงเทพฯ 

09.50 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613  
13.50 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
********ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร********   

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺     
**หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ

ล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลกูค้ำเป็นส ำคัญ**    
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 

วันที่หก    สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ 






 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 
 

วันเดินทำง 
  รำคำทัวร์ผู้ใหญ่  

พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม รำคำไม่รวมตั๋ว 

11 – 16 พฤษภำคม 2566 38,999  บำท / ท่ำน 10,500  บำท / ท่ำน 25,999  บำท / ท่ำน 

18 – 23 กรกฎำคม 2566 37,999  บำท / ท่ำน 10,500  บำท / ท่ำน 25,999  บำท / ท่ำน 

26 – 31 กรกฎำคม 2566 41,999  บำท / ท่ำน 10,500  บำท / ท่ำน 25,999  บำท / ท่ำน 

27 กรกฎำคม – 1 สิงหำคม 2566 42,999  บำท / ท่ำน 10,500  บำท / ท่ำน 25,999  บำท / ท่ำน 

11 – 16 สิงหำคม 2566 42,999  บำท / ท่ำน 10,500  บำท / ท่ำน 25,999  บำท / ท่ำน 

11 – 16 ตุลำคม 2566 44,999  บำท / ท่ำน 10,500  บำท / ท่ำน 25,999  บำท / ท่ำน 

12 – 17 ตุลำคม 2566 43,999  บำท / ท่ำน 10,500  บำท / ท่ำน 25,999  บำท / ท่ำน 

13 – 18 ตุลำคม 2566 41,999  บำท / ท่ำน 10,500  บำท / ท่ำน 25,999  บำท / ท่ำน 

18 – 23 ตุลำคม 2566 44,999  บำท / ท่ำน 10,500  บำท / ท่ำน 25,999  บำท / ท่ำน 

19 – 24 ตุลำคม 2566 43,999  บำท / ท่ำน 10,500  บำท / ท่ำน 25,999  บำท / ท่ำน 

20 – 25 ตุลำคม 2566 43,999  บำท / ท่ำน 10,500  บำท / ท่ำน 25,999  บำท / ท่ำน 

21 – 26 ตุลำคม 2566 42,999  บำท / ท่ำน 10,500  บำท / ท่ำน 25,999  บำท / ท่ำน 

24 – 29 ตุลำคม 2566 39,999  บำท / ท่ำน 10,500  บำท / ท่ำน 25,999  บำท / ท่ำน 
 
 
 

 
 

1. ค่ำตั๋ วเคร่ืองบินชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านัน้  ตั๋ วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สำมำรถเลือกที่น่ังล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับที่น่ังแบบสุ่มเท่ำนัน้) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วันท่ี 23 ม.ค. 66  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึง่โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 






 

TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริม
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟกูที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัห้องพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามที่ระบไุว้ในรายการ และ น า้ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระติดตวัขึน้เคร่ืองได้ 1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนกัต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้ เอา
ประกนัที่มีอายตุัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เก่ียวข้องกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, 
การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 
 
 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทกุประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างน้อย 72 ชัว่โมง 
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ รวม 1,500 บำทต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกับผู้ใหญ่) 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสร็จที่ถกูให้กบับริษัททวัร์เท่านัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำญี่ปุ่ นส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 

 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 






 

 






 

 






 

 
 
   ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำก

ทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก **      
 


