
 

    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไฮไลท์ 
- เส้นทางใหม่ เที่ยวสบาย เที่ยวครบรสแบบญีปุ่่นแท้ๆ  
- น่ังเฟอร์ร่ีข้ามสู่ เกาะมิยาจม่ิา สักการะศาลเจ้ากลางน า้อนัโด่งดงั ศาลเจ้าอทิสึกชิุม่า 
- เดนิเล่นย่านเมืองเก่าคุราชิกเิมืองเก่าที่จะท าให้ท่านหลงรักแบบไม่รู้ตวั  
- เที่ยวเมืองประวตัศิาสตร์ฮิโรชิม่า อะตอมมิคบอมบ์โดม สวนสันตภิาพ 
- เกบ็สตอเบอร์ร่ีแบบไม่อั้น  
- ทาสแมวสุดฟินกบัการน่ังรถไฟแมว TAMA TRAIN สุดแสนน่ารัก 
- ชมการแล่ปลาทูน่าขั้นเทพ และลิม้ลองอาหารทะเลสดๆ ที่ตลาดปลาคุโรชิโอะ 
- อสิระวนัฟรีในโอซาก้าเพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงย่านดงั 
 

ก าหนดการเดนิทาง : กุมภาพนัธ์ – มนีาคม 2561 

WONDERFUL JAPAN 
WEST KANSAI  

ฟุกโุอกะ-ฮิโรชิม่า-โอคายาม่า-โอซาก้า 
6 วนั 4 คนื 

 ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

52,900.- 



 

    

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

23.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ช้ัน 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสาร การเชค็อินและโหลดกระเป๋าสมัภาระ  

วนัที่สอง  สนามบินฟุกโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – สะพานคินไตเคียว – เมอืงฮิโรชิม่า – ฮิโรชิม่า ฮอนโดริ 

01.00 น. ออกเดินทางสู่ ฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ี ปุ่น  น าท่านผ่านขั้ นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

(เวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านใหต้รงกบัเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมาย) น าท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ เป็นศาลเจา้ในลทัธิชินโต คนญ่ีปุ่นเช่ือวา่เป็นศาลเจา้ท่ีใหพ้ร
ในเร่ืองการศึกษาเล่าเรียน เน่ืองจากศาลเจา้น้ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้กับท่านสึกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผูเ้ป็น
นกัปราชญป์ระจ าราชส านกัสมยัเฮอนั แต่ถกูใส่ร้ายจนถกูปลดออกจากต าแหน่งและเนรเทศใหม้ารับราชการอยู่
ท่ีดาไซฟุ ตลอดสองขา้งทางก่อนเดินเขา้สู่ตวัศาลเจา้ท่านจะไดพ้บกบัร้านขนม ร้านขายของท่ีระลึก อาทิ ร่ม
ญ่ีปุ่นท่ีเม่ือสมัผสักบัน ้ากจ็ะปรากฏลายดอกไมน่้าพิศวง ขนมท่ีท ามาจากลูกทอ้ นอกจากน้ีท่ีน่ียงัปลกูตน้ทอ้ท่ีมี
ช่ือเสียงอีกนบั 6,000 ตน้ บรรยากาศภายในศาลเจา้ร่มร่ืนไปดว้ยแมกไมข้นาดใหญ่ จากนั้นน าท่านเดินทางขา้ม
เกาะจากคิวชูสู่เกาะฮอนชู โดยขา้ม สะพาน Kanmon Kaikyo สร้างในปี ค.ศ.1973 มีความยาว 1,068 เมตร  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชม สะพานคินไตเคียว (Kintaikyo Bridge) เป็นสะพานไมท่ี้สวยติด

อนัดบั 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่นท่ีเมืองอิวะคุนิ สะพานไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดซ่ึง
ขา้มแม่น ้านิชิกิอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน้ี 
ตวัสะพานเป็นไม ้5 โค้ง สร้างโดยใช้วิธีการเข้าไมเ้ท่านั้น ไม่ใช้
ตะปูแมต้วัเดียวและไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นสมบติัทางวฒันธรรม
ของประเทศญ่ีปุ่นอีกดว้ย สะพานน้ีมีความสวยงามอยูใ่นตวัของมนั
เอง และเม่ือยิ่งไดช้มไปพร้อมๆกบัทศันียภาพโดยรอบท่ีเปล่ียนไปตามฤดูกาลทั้ง 4 ฤดูแลว้ ก็ยิ่งมีความงดงาม
อย่างมาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฮิโรชิม่า เมืองท่ีมีการปกครองรูปแบบพิเศษและยงัเป็นเมืองแรกในโลกท่ี
ถกู ท าลายดว้ยสงครามนิวเคลียร์ระเบิดโดยเคร่ืองบิน บี-29 นครฮิโรชิม่าเป็นท่ีตั้งของอนุสรณ์สถานสนัติภาพฮิ
โรชิมาและอนุสาวรียข์องเด็กหญิงซะดะโกะผูท่ี้ท าให้เกิดประเพณีการพบันกกระเรียนกระดาษพนัตวัเพ่ือ
ภาวนาใหห้ายป่วยจากโรคภยัไขเ้จ็บ น าท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองฮิโรชิม่า ย่านถนนฮอนโดริ(Hondori) 
ซ่ึงจะเป็นถนนคนเดินเส้นยาว หลงัคาโปร่งแสงสูงชะลูดเต็มไปดว้ยร้านคา้ร้านอาหารมากมายอยู่ไม่ไกลจาก
สวนสันติภาพฮิโรชิม่ามากนัก โดยจะมีถนนขา้งๆท่ีขนานกนัช่ือว่าถนนเออิโออิ (Aioi) เป็นถนนเส้นใหญ่
ส าหรับรถว่ิงท่ีจะมีหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆรวมไปถึงสนามแข่งเบสบอลของทีมฮิโรชิม่าดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั ORIENTAL HIROSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

    

 
 

วนัที่สาม  น่ังเรือเฟอร์ร่ีเพือ่ข้ามสู่ เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอทิสึกชิุม่า – อะตอมมคิบอมบ์โดม – โอคายาม่า – ช้อปป้ิง 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์ร่ีเพื่อข้ามสู่ เกาะมิยาจิม่า สถานท่ีท่ีไดรั้บยกย่องว่ามีทิวทศัน์สวยท่ีสุด 1 ใน 3 

ของญ่ีปุ่น น าท่านชมมรดกโลก ณ ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า ถูกสร้างมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษท่ี 16 ศาลเจา้เก่าแก่ท่ีมี
อาคารหลายหลงัเช่ือมต่อกนัและยื่นออกไปในทะเล เม่ือน ้ าข้ึนจะท าให้ศาลเจา้มีลกัษณะคลา้ยแพลอยน ้ าได ้
สญัลกัษณ์ประจ าศาลเจา้คือ เสาโทริอิสีแดง กลางทะเล เม่ือน ้าข้ึนจะเห็นเสาโทริอิสีแดงสดลอยอยูก่ลางน ้ารวม
ทั้งตวัศาลเจา้ดว้ย ภายในเป็นท่ีประดิษฐานเทพเจา้ในศาสนาชินโต อิสระให้ท่านไดส้ักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและ
เกบ็ภาพความสวยงามตามอธัยาศยั  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- เมนูหอยนางรม 

 
บ่าย น าท่านเท่ียวชม อะตอมมิคบอมบ์โดม และสวนสันตภิาพ ซ่ึงเป็นสถานท่ีแสดงซากคอนกรีตท่ีเหลือจากการถูก

ระเบิด โจมตีทางอากาศเป็นสถานท่ีเป็นจุดศูนยกล์างระเบิด ท่ีโดนถล่ม ณ วนัท่ี6 สิงหาคม 1945 ชมอาคารท่ีถูก
ระเบิดในสมยั สงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีภาพเหตุการณ์ภายหลงัสงครามท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเสียอยา่งใหญ่หลวง
ต่อญ่ีปุ่น ท่ียงัคงอนุรักษไ์วใ้ห้คนรุ่นหลงัไดดู้เป็นอนุสรณ์สถาน ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนจาก
องคก์ร Unesco ใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย น าท่านเดินทางสู่ โอคายาม่า จงัหวดัท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของภูมิภาค
ชูโกกุ รองจากจงัหวดัฮิโรชิม่า เป็นจุดศูนยก์ลางการคมนาคมท่ีส าคญั นอกจากน้ีโอคายาม่ายงัเป็นจงัหวดัท่ีมี
วนัท่ีฝนตกนอ้ยท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น ถกูเรียกวา่เป็น ดนิแดนแห่งแสงอาทิตย์ (The Land of Sunshine) อากาศ
ท่ีอบอุ่นผสานกบัความเยน็สบาย ท าใหเ้มืองน้ีมีทิวทศัน์งดงามกวา้งขวางและมีผลผลิตคุณภาพสูงอย่างลูกทอ้



 

    

ขาวและองุ่น เป็นตน้ อีกทั้งท่ีน่ียงัเป็นท่ีรู้จกักนัดีว่าเป็นตน้ก าเนิดของนิทาน “โมโมทาโร่” อีกดว้ย จากนั้น
อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยับริเวณ สถานีรถไฟโอคาย่าม่า บริเวณโดยรอบของสถานีมี
ยา่นร้านคา้มากมาย รวมทั้งหา้งสรรพสินคา้หลายแห่ง ศูนยก์ารคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในฝ่ังตะวนัตก อีกทั้งยงั
มีร้านขายของฝากของท่ีระลึก ร้านผลไม ้และสินคา้อ่ืนๆท่ีผลิตภายในจงัหวดัโอคายาม่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั OKAYAMA WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 

วนัที่ส่ี  สวนโคระกเุอน – เมอืงเก่าคุราชิก ิ– โอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม สวนโคระกุเอน ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น ้ าอาซาชิ ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมต้ลอดปี เป็นผลงานช้ินเอกท่ี

สร้างข้ึนในปี 1700 โดยใชเ้วลาสร้างถึง 14 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ โดยมีปราสาทโอคายามะเป็นฉากหลงั ภายใน
สวนมีทั้ งศาลเจ้าเล็ก สระน ้ าตรงกลาง เรือนน ้ าชา ซ่ึงจดักันได้อย่างลงตวั น าท่านเท่ียวชม เมืองคลองเก่า
อนุรักษ์เมืองคุราชิกิ เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตะวนัตกของโอคายามะ เป็นเมืองท่ีงดงามมีคลองสายเล็กๆ 
ลอ้มรอบ เรียงรายดว้ยตน้หลิวและตน้ไมน้านาชนิดตลอดสองขา้งทางริมฝ่ังถนน ทอดผา่นดว้ยสะพานหินและ
เรือพายแบบโบราณท่ีตั้งใจน าออกมาแจวใหน้กัท่องเท่ียวไดช้มริมถนนสายแคบริมคลองทั้งสองฝ่ัง มีอาคารมุง
กระเบ้ืองสลบักบัฉางขา้วอายเุก่าแก่นบั 300 ปี ซ่ึงปัจจุบนัไดถ้กูดดัแปลงใหเ้ป็นร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านขายของ
ท่ีระลึก และดว้ยตวัอาคารบา้นเรือนแบบสมยัเอโดะหรือเม่ือราว 350 ปีก่อน จึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและ
เป็นเสน่ห์ของเมืองน้ี ภายในมีพิพิธภณัฑอี์กหลายแห่งใหท่้านไดเ้ลือกชม นอกจากน้ียงัมีแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ
อีกมากมายใหท่้านไดเ้ปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่วา่จะเป็นการนั่งเรือพายในล าคลองเพ่ือชมทศันียภาพสองขา้ง
ทางท่ีเตม็ไปดว้ยบา้นเรือนและสถาปัตยกรรมโบราณ หรือ เข้าชมพพิิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับนิทานโมโมทาโร่ 
เป็นตน้ (มีค่าบริการเพ่ิมเติม ไม่รวมในรายการ) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โอซาก้า เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่น ท่ีถือเป็นเมืองส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่กรุงโตเกียว 

และยงัไดรั้บ สมญานามว่า “เวนิชตะวนัออก” จากนั้นน า
ท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีรวบรวมร้านคา้แฟชัน่
มากมาย ภายในย่านน้ีมีร้านอาหารเก่าแก่ ปะปนไปกับ
ร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้ ง
ส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือเป็นย่านแสงสีและ
บัน เทิ งชั้ นน าแห่งห น่ึงของนครโอซาก้า อีกทั้ งย ังมี



 

    

ร้านอาหารทะเล ข้ึนช่ือมากมาย แนะน าให้ท่านล้ิมลอง ทาโกะยากิ หรือ คุชิคัตสึ เมนูท่ีท าจากสารพดัอาหาร
เสียบไมชุ้บแป้งทอด เป็นอีกหน่ึงเมนูท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือมาโอซากา้ 

 ***อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่*** 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั OSAKA HINODE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 

วนัที่ห้า   อสิระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงในเมอืงโอซาก้า  ไม่มรีถโค้ชบริการ       

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อสิระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงย่านดงัโอซาก้า (ไม่มบีริการรถบัส) 
 ***แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวโดยน่ังรถไฟตะลุยโอซาก้า (ไม่รวมค่ารถไฟในค่าทัวร์)  
 ย่านอุเมดะ และ ย่านนัมบะ ท่ีมีสถานีรถไฟ และศูนยก์ารคา้ใตดิ้นท่ีทนัสมยัอยูจ่  านวนมาก  
 ส่วนนกัชิมอาหารแนะน า ย่านคุอุดะโอเระ ถนนนกัชิมท่ีมีช่ือเสียงสมค าเล่าลือท่ีวา่โอซากา้เป็นเมืองส าหรับนกั

ชิมอย่างแทจ้ริง อาหารข้ึนช่ือของท่ีน่ี เช่น ยะกิ-นิกุ (เน้ือย่าง) ฟุกุ-นะเบะ (ปลาปักเป้ากระทะร้อน) ซูชิ และ 
ทะโกะ-ยะกิ หรือจะเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ขนมขบเค้ียว ของท่ีระลึกท่ีมีจ าหน่ายมากมายในยา่นน้ี  

 ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงช่ือดงัของนครโอซากา้ ภายในย่านน้ีมีร้านอาหารเก่าแก่ ปะปนไปกบัร้านคา้อนั
ทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือเป็นย่านแสงสีและบนัเทิงชั้นน า
แห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเล ข้ึนช่ือมากมาย  

  หรือท่านสามารถเลอืกซ้ือทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (บัตรท่านละ 2,600 บาท) พบกบัเคร่ืองเล่นมากมายท่ี
ถกูสร้างข้ึนมาจากภาพยนตร์ท่ีสร้างช่ือเสียง ไม่วา่จะเป็นจูราสิคพาร์ค ยอ้นยุคไปในโลกของไดโนเสาร์, หลีก
หนีการไล่ล่าของฉลามยกัษจ์อวส์, สนุกไปกบัเคร่ืองเล่นของ “สไปเดอร์แมน” ท่ีรอใหท่้านพิสูจน์ความมนัส์, 
ฮอลลีวดูดรีม รถไฟเหาะท่ีต่ืนเตน้เร้าใจ และท่านจะไดพ้บกบั แฮร์ร่ีพอตเตอร์ หรือ Wizarding World of Harry 
Potter สัมผัสโลกแห่งเวทมนตร์ หมู่บ้านฮอกส์ม้ีด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts 
castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็นตน้ 

 หรือท่านสามารถเดนิทางท่องเที่ยวเมอืงใกล้เคียงเช่น โกเบ , นารา , เกยีวโต  เป็นต้น 
 **เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั OSAKA HINODE HOTEL หรือเทียบเท่า 
  

วนัที่หก วาคายาม่า – น่ังรถไฟแมวทามะ (สถานีวาคายาม่า สู่ สถานีรถไฟแมวหรือสถานีรถไฟคิชิ) – เกบ็สตอเบอร์ร่ี 
                             ตลาดปลาคุโรชิโอะ (ชมการแล่ปลาทูน่ายกัษ์) – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ 

http://www.jnto.go.jp/eng/location/regional/osaka/index.html


 

    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองวาคายาม่า อยู่ทางใตข้องภูมิภาคคนัไซหันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิค จึงมีอุณหภูมิท่ี
อบอุ่น ท าใหส้ามารถปลกูผลไมไ้ดผ้ลดีตลอดทั้งปี สัมผสัความน่ารักมุง้ม้ิงดว้ยการ น่ังรถไฟแมวทามะ โดยข้ึน
จาก สถานีวาคายาม่า สู่ สถานีรถไฟแมว หรือ สถานีรถไฟคิชิ (Kishi Station) สถานีรถไฟท่ีมีช่ือเสียงมากแห่ง
หน่ึงในหมู่นักท่องเท่ียวท่ีรักแมวเป็นอย่างมากเพราะส่ิงท่ีไม่ธรรมดาก็คือ นายสถานีทามะ น้องแมวเหมียว
แสนน่ารักท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นนายสถานี เป็นสญัลกัษณ์ของการกลบัมามีชีวิตชีวาของรถไฟสายคิชิ  

 
เดินทางสู่ สวนสตอเบอร่ี ดว้ยกิจกรรมท่ีคุณสามารถตะลุยชิมสตอเบอร่ีไดไ้ม่จ ากดั รับประทานกนัให้อ่ิม ท่ีน่ี
ปลูกแบบอินทรียไ์ร้สารเคมีชิมไดเ้ติมท่ีอย่างสบายใจ!!!! สตอเบอร่ีท่ีน่ีปลูกท่ามกลางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 
ส่งผลใหส้ตอเบอร่ีมีรสชาติอมเปร้ียวอมหวาน อร่อยท่ีสุด! จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดปลาคุโรชิโอะ ซ่ึงตั้งอยู่ใน
มาริน่า ซิต้ี เป็นสวรรคข์องนกัชิมซีฟู๊ ด ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไม่แพต้ลาดปลาซึกิจิในโตเกียวเลยทีเดียว ชมการแล่
ปลาทูน่ายักษ์ ซ่ึงจะมีโชวส์ามคร้ังต่อวนั ผูแ้ล่มีความช านาญเป็นอย่างยิ่ง ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ ยงัเป็นท่ีตั้ง
ของร้านอาหารทะเลสดๆ หลายร้านและร้านของท่ีระลึกซ่ึงมีผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินใหเ้ลือกมากมาย 

 **เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

17.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 
22.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

20-25 กมุภาพนัธ์ 2561 52,900 52,900 50,900 48,900 8,000 
20-25 มนีาคม 2561 53,900 53,900 51,900 49,900 8,000 

 



 

    

อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ (อพัเดทวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (ยกเลิกเม่ือ 1 กรกฎาคม 2556) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ 3,000 เยน /ท่าน/ทริป   
เงือ่นไขการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่านละ 20,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 



 

    

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 


