
#16129 ทัวรญ่ีปุน ฮิโรชิมา โอซากา 6 วัน 4 คืน ศาลเจาอิสึคุ
ชิมะ วัดคินคาคุจิ ชมการแสดงโชวซามูไรบอยส บิน DD
ทัวรญี่ปุน ฮิโรชิมา โอซากา โอคายามา เกียวโต ศาลเจาไซโจอินาริ มิตซุยเอาท
เลต ถนนคนเดินโคจิมายีนส ฟารมลูกพีช ปราสาทฮิเมจิ ศาลเจาสุมิโยชิ ตึกซูโมโด
ทงพลาซา ยานชินไซบาชิ ตลาดคุโรมง วัดคินคะคุจิ เกาะมิยาจิมะ ปราสาทฮิโรชิมา



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานฮิโรชิมา - โอคายามา - มิตซุยเอาทเลทพารค คุราชิกิ - ศาลเจาไซโจอินาริ -
เมืองแหงยีนสโคจิมา - ออนเซ็น   

Station
Universal
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 สวนผลไมโทโมมิเอ็น - ปราสาทฮิเมะจิ - โอซากา - ศาลเจาสุมิโยชิ - ดิวต้ีฟรี - หางโดทง
พลาซา - ยานชินไซบาชิ   

Fp Hotel
Grand South
Namba หรือ
เทียบเทา

4 ตลาดปลาคุโรมอน - โชวเกียวโตซามูไรบอยส - วัดคินคาคุจิ - ออนเซ็น   

Station
Universal
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 เกาะมิยาจิมา - ศาลเจาอิสึคุชิมะ (ศาลเจากลางน้ํา) - ถนนโอโมเตะซันโด - ปราสาทฮิโรชิม
า - อนุสาวรียเด็กหญิงซาดาโกะ - อะตอมมิคบอมบโดม (สวนสันติภาพฮิโรชิมา)   

Toyoko Inn
Hiroshima
หรือเทียบเทา

6 ทาอากาศยานฮิโรชิมา - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

9 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 ฿26,777 ฿26,777 ฿26,777 ฿7,990

16 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 ฿26,777 ฿26,777 ฿26,777 ฿7,990

23 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 ฿26,777 ฿26,777 ฿26,777 ฿7,990

30 มิ.ย. 63 - 5 ก.ค. 63 ฿26,777 ฿26,777 ฿26,777 ฿7,990

25 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 ฿26,777 ฿26,777 ฿26,777 ฿7,990

1 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 ฿25,777 ฿25,777 ฿25,777 ฿7,990

22 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 ฿26,777 ฿26,777 ฿26,777 ฿7,990



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานฮิโรชิมา - โอคายามา - มิตซุยเอาทเลทพารค คุรา
ชิกิ - ศาลเจาไซโจอินาริ - เมืองแหงยีนส โคจิมา - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน NOK AIR ใชเครื่อง BOEING 737-800 จํานวน 189 ท่ีน่ังจัดท่ีน่ังแบบ 3-3 รวมน้ําหนักสัมภาระถือขึ้น
เครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ทานจะตองทําการซ้ือเพ่ิม)

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
เคานเตอรสายการบิน NOK AIR (DD) หมายเลข 7 เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการ
ขึ้นเครื่อง

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

02.30 น. เหินฟาสูเมืองฮิโรชิมา ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี DD 3302

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินฮิโรชิมา ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรและรับกระเปาและทําภารกิจสวน
ตัวเรียบรอย

จากนั้นนําทานขึ้นรถโคชเพ่ือเดินทางสู เมืองโอคายามา เป็นจังหวัดท่ีใหญเป็นอันดับสองของภูมิภาคชูโกกุ (Chukoku) รอง
จากจังหวัดฮิโรชิมา เป็นจุดศูนยกลางการคมนาคมท่ีสําคัญระหวางสวนอ่ืนๆของญีป ุนกับภูมิภาคชิโกกุ ถือเป็นหน่ึงในเมืองชุม
ทางของญ่ีป ุนตะวันตกเลยทีเดียว

ใหทานอิสระแวะชอปป้ิงท่ี มิตซุยพรีเมี่ยม เอาทเล็ตพารคคุระชิกิ (MITSUI OUTLET PARK KURASHIKI) เอาทเล็ต
ขนาดใหญท่ีเดินทางสะดวกสบาย จังหวัดโอคะยะมะ ตั้งอยูหนาสถานีคุระชิกิ (Kurashiki) จําหนายสินคาแบรนดดังของญ่ีป ุน
และตางประเทศในราคาถูกอยางไมนาเชื่อ มีผลิตภัณฑมากมายใหเลือกไมวาจะเป็นเสื้อผา กระเปา รองเทา ของเลน เครื่องครัว
และเครื่องสําอาง หลากหลายแบรนดดัง

บาย

่



อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ฟ ูดคอรทมิตซุยพรีเมี่ยม เอาทเล็ต

นําทานสักการะเทพเจา ณ ศาลเจาไซโจอินาริ ซ่ึงมีอายุกวา 1,200 ปี และยังติด 1 ใน 3 ของศาลเจาท่ีมีความงดงามมากท่ีสุด
และมีความสําคัญมากท่ีสุดของญ่ีป ุนอีกดวย ไซโจอินาริมีลักษณะคลายวัดแตมีโครงสรางตามแบบศาลเจา เป็นท่ีสักการะท้ัง
เทพเจาและพระพุทธเจา มีเสาโทริอิขนาดใหญ (โอโทริอิ) สีแดงเจิดจาขนาดใหญยักษสูงถึง 27.5 เมตร มีน้ําหนัก 2,800 ตั้งอยู
บนถนนมุงหนาไปยังศาลเจา

เดินทางสู ถนนแหงคนรักยีนสโคจิมา เมืองแหงกางเกงยีนสของญ่ีป ุน (KOJIMA JEANS STREET) โคจิมาเป็นเมือง
เล็กๆ ท่ีอยูในจังหวัดโอคายามา เป็นเมืองท่ีเป็นแหลงผลิตกางเกงยีนสชื่อดังของจังหวัด เรียกงายๆวา สินคา OTOP ของจังหวัด
โอคายามาเลยทีเดียว ถานึกถึงกางเกงยีนสญ่ีป ุนละก็ตองกางเกงยีนสท่ีมาจากจังหวัดโอคายามาเทานั้น สําหรับถนน Kojima
Street สายน้ี สามารถเดินไปไดเรื่อยๆตามทาง ดานซายและขวาก็จะมีรานกางเกงยีนสหลากหลายแบรนด ใหเขาไปเลือกไปลอง
กันอยางไมมีเบื่อแนนอน

ท่ีสําคัญหามพลาดซอฟทครีมรสบลูเบอรรี่ ท่ีมีชื่อวา Denim soft Cream ขนาด Soft Cream ก็ยังเป็นรสกางเกงยีนสเลย
ฟังแลว วาว!!! คงความเอกลักษณใหดูมีสีสันมากๆ ใหทุกทานได ชอป ชิม ชิล และเก็บภาพท่ีระลึกเพลินๆไดตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ณ โรงแรม

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Station Universal Hotel หรือเทียบเทา

ใหทาน แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตและใหผิวพรรณสวยเปรงปรั่ง
(แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง

ทาอากาศยานฮิโรชิมา

โอคายามา

มิตซุยเอาทเลทพารค คุราชิกิ

 เชา

เป็นทาอากาศยานตั้งอยูท่ีเมืองมิฮะระ จังหวัดฮิโรชิมา ประเทศญ่ีป ุน เป็นทาอากาศยานท่ี
ใหญท่ีสุดในภูมิภาคชูโคกุ จัดอยูในทาอากาศยานระดับสองในญ่ีป ุน

โอคายามา เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอคายามาในภูมิภาคชุโกขุของญ่ีป ุน สถาปนาขึ้นเมื่อ
วันท่ี 1 มิถุนายน ปี 1889 เป็นหน่ึงในเมืองศูนยการคมนาคมของญ่ีป ุนตะวันตก และยัง
โดงดังในฐานะสถานท่ีกําเนิดของนิทานญ่ีป ุนชื่อดังเรื่องหน่ึง ชื่อ "โมโมทาโร"

เป็นหางดังของเมือง คุราชิกิ ซ่ึงมีแบรนดสินคาชั้นนํามากมาย ท่ีแขงกันลดราคาสินคา

ศาลเจาไซโจอินาริ บาย

เป็นศาลเจาชื่อดังท่ีตั้งอยูในเมืองโอคายามา มีอายุมากกวา 1,200 ปี ศาลเจาน้ีมีความโดด
เดนดวยเสาโทริอิสีแดงขนาดใหญหนาทางเขาศาลเจาท่ีมีความสูงกวา 28 เมตร นอกจากน้ี
ยังมีเชือกชิเมะนะวะ (Shimenawa) มีความยาว 12 เมตรตั้งอยูบริเวณอาคารศาลเจาหลัก
อีกท้ังท่ีน่ียังมีสวน Kansho-tei สไตลญ่ีป ุนมากกวา 500 ปี โดยมีการจัดวางหินใหลงตัว
และกลมกลืนไปกับธรรมชาติท่ีสงบรมรื่น ดวยองคประกอบหลายอยางท่ีลงตัวของท่ีน่ีท่ี
กลาวมา ท่ีน่ีจึงติด 1 ใน 3 ของศาลเจาท่ีมีความงดงามมากท่ีสุดและมีความสําคัญมากท่ีสุด
ของญ่ีป ุน



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สวนผลไมโทโมมิเอ็น - ปราสาทฮิเมะจิ - โอซากา - ศาลเจาสุมิโย
ชิ - ดิวตี้ฟรี - หางโดทงพลาซา - ยานชินไซบาชิ

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เมืองแหงยีนสโคจิมา
ขึ้นชื่อวาเป็น “เมืองแหงยีนส” ของประเทศญ่ีป ุน ไมวาจะเป็นความหลงไหลในยีนส
ผนวกเขากับเทคโนโลยีของชางฝีมือท่ีใชชีวิตอยูในเมือง เครื่องจักรท่ีถูกพัฒนาผานยุค
สมัยตาง ๆ จากรุนสูรุน แตแกนแทท่ีไมเคยเปล่ียนแปลงคือ เทคนิคและวิธีท่ีถูกถายทอด
มาจากชางฝีมือแหง KOJIMA น่ันเอง และเพ่ือเป็นการอนุรักษอาชีพจึงไดใชชื่อแบรนด
สินคาวา KOJIMA GENSE สรางความภาคภูมิใจกับชางฝีมือและอาชีพของคนในทอง
ถิ่น

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูแบบบุฟเฟต

 Station Universal Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ใหทานไดล้ิมลองความอรอยของลูกพีชรสชาติหวานฉ่ํา สวนผลไมโทโมมิเอ็น (Tomomien) สวนแหงแหงน้ีเป็นสวนผลไม
เพ่ือการทองเท่ียวยอดนิยมในจังหวัดโอคายามาท่ีสามารถเดินทางจากตัวเมืองมาถึงไดอยางสะดวกสบาย ท่ีน่ีเพาะปลูกท้ังลูกพีช
องุนพิโอเน และองุนมัสแคท สวนผลไมหามพลาดเมื่อไดมาเท่ียวสวนผลไมโทโมมิเอ็นเลยก็คือ “ลูกพีช” น่ันเอง ท่ีน่ีเพาะปลูกลูก
พีชมากกวา 25 สายพันธุ แถมยังสามารถหาทาน “ชิมิสึฮาคุโต” ลูกพีชสายพันธุขึ้นชื่อประจําจังหวัดโอคายามาไดท่ีน่ีดวย

จากนั้นนําทานเย่ียมชมตํานาน 400 ปีท่ี ปราสาทฮิเมจิ เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีงดงามท่ีสุดในญ่ีป ุนและ ขึ้นทะเบียนเป็น
สมบัติประจําชาติญ่ีป ุนและมรดกโลก ชาวญ่ีป ุนนิยมเรียกในชื่อวา "ปราสาทนกกระสาขาว" ดวยพ้ืนผิวของตัวปราสาทท่ีเมื่อพน
จากฐานหินท่ีโคงสูงขึ้นไปแลวมีสีขาว สวาง จุดเดนอีกอยางหน่ึงของปราสาทน้ีคือทางเดินสูอาคารหลักท่ีสลับซับซอนราวกับเขา
วงกต ท้ังประตูและกําแพงตางๆในปราสาทไดรับการออกแบบมาอยางดี มีความโดดเดนดานสถาปัตยกรรม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นมุงหนาสู เมืองโอซากา เมืองใหญแหงญ่ีป ุนตะวันตก เป็นเมืองเศรษฐกิจสําคัญและมีขนาดใหญเป็นอันดับสามของ
ญ่ีป ุน ถือเป็นเมืองท่ีเต็มไปดวยชีวิตชีวาอันเป็นศูนยกลางการเดินทางและการคาท่ีรุงเรืองมาตั้งแตอดีตของภูมิภาคคันไซ นํา

ทานขอพรสิ่งศักดิส์ิทธิท่ี์ ศาลเจาสุมิโยชิ (SUMIYOSHI TAISHA) เป็นหน่ึงในศาลเจาท่ีเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุน ท่ีน่ีเป็นท่ี
นิยมของคนในทองถิ่นในชวงเทศกาลปีใหมในการไปฮัตสึโมเดะ (HATSUMODE) คือ “การเขาวัดเขาศาลเจาครั้งแรกในชวงปี
ใหมในญ่ีป ุน” ซ่ึงผูคนจะไปเยือนศาลเจาเป็นครั้งแรกในปีนั้นเพ่ือแสดงความเคารพ

อิสระใหทานชอปป้ิงท่ีรานปลอดภาษี DUTY FREE มีสินคาหลากหลายอยางรวมไปถึงแบรนดหรูท้ังในและนอกประเทศท่ี
ตอบโจทยนักชอป ไมวาจะป็นเครื่องสําอางคและสกินแครตางๆ

้ ่ ่ ่ ่ ่ ้ ่



เดินทางสู หางโดทงพลาซา (ตึกซูโม) แหลงชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ดวยรูปแบบอาคารท่ีทันสมัยบวกกับท่ีตั้งซ่ึงอยู
ติดกับถนนใหญทําใหมีความโดดเดนสะดุดตาจนกลายเป็นจุดนัดพบแหงใหมของยานน้ีไปแลว และเป็นแหลงชอปป้ิงมอลลท่ี
เนนรานคาปลอดภาษี

อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย ยานชินไซบาชิ ตั้งอยูทางตอนใตของเมืองโอซากา เรียกไดวาเป็นยานยอดสุดฮอตของเหลานักทอง
เท่ียวเลยก็วาได บอกเลยวาถามาโอซากาแลวไมมาเท่ียวยานน้ีถือวามาไมถึง เน่ืองจากเป็น ยานศูนยกลางการชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุด
ของเมืองโอซากาและภูมิภาคคันไซ แถมยังมีแลนดมารกของเมืองอยางเจาปายกลูลิโกะอยูท่ียานน้ีอีกดวย

ค่ํา

เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลาชอปป้ิง อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ ยานชินไซบาชิ แนะนําเมนูหามพลาด!! Pablo
ชีสทารตเจาดังของโอซากา, โรลสุดอลังการ, Kougarya Takoyaki ทาโกะยากิชื่อดัง, Kani Doraku รานปูยักษใจกลางเมือง,
Bran Cafe รานแพนเคกยอดนิยม

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Fp Hotel Grand South Namba หรือเทียบเทา

สวนผลไมโทโมมิเอ็น

ปราสาทฮิเมะจิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีเป็นสวนผลไมเพ่ือการทองเท่ียวยอดนิยมในจังหวัดโอคายามา สวนผลไมหามพลาด
เมื่อไดมาเท่ียวสวนผลไมโทโมมิเอ็นเลยก็คือ “ลูกพีช” น่ันเอง ท่ีน่ีเพาะปลูกลูกพีชมากกวา
25 สายพันธุ แถมเรายังสามารถหาทาน “ชิมิสึฮาคุโต” ลูกพีชสายพันธุขึ้นชื่อประจําโอคา
ยามาไดท่ีน่ีดวย

ถือวาเป็นปราสาทท่ีย่ิงใหญและสวยงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงของญ่ีป ุน เน่ืองจากปราสาทน้ี
ยังไมเคยถูกทําลายในยุคท่ีมีสงคราม ไฟไหม หรือการเกิดแผนดินไหว ยังคงรูปแบบ
ด้ังเดิมของตัวปราสาทเอาไวไดอยางสมบูรณ จึงทําใหไดรับการบันทึกเป็นมกดกโลกจากยู
เนสโก และเป็น 1 ใน 4 ปราสาทท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โอซากา

ศาลเจาสุมิโยชิ

 บาย

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตั้งอยูริมทะเล ท่ีน่ีถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก ท้ังยังเป็นเมืองทา และศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของภูมิภาคคัน
ไซ

เป็นศาลเจาท่ีถูกสรางขึ้นตั้งแตศตวรรษท่ี 3 เรียกวาเป็นอีกหน่ึงศาลเจาท่ีเกาแกมากท่ีสุด
แหงหน่ึงของญ่ีป ุนเลยก็วาได ท่ีน่ีไมใชเพียงแคความเกาแกเทานั้นแตการรูปแบบ
สถาปัตยกรรมการสรางก็ถือวาโดดเดนท่ีจะมีหลังคาแบบทรงตรงๆ ตางจากท่ีอ่ืนๆท่ีจะมี
ทรงโคงๆ จ่ัวจะถูกตกแตงดวยไมท่ีลักษณะไขวกันคลายกับไมกางเขนของศาสนาคริสต
หากออกจะเป็นรูปกากบาทซะมากกวา รวมท้ังยังมีไมขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาว
ท่ัวท้ังหลังคา โดยเฉพาะตรงจุดท่ีทางเขาอยูดานใตหนาจ่ัวของหลังคาและยังมีรั้วลอมรอบ
จากความตางและความเกาแกทําใหศาลเจาแหงน้ีมีชื่อเสียงมากๆในญ่ีป ุน



วันท่ี 4 ตลาดปลาคุโรมอน - โชวเกียวโตซามูไรบอยส - วัดคินคาคุจิ -
ออนเซ็น

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ดิวต้ีฟรี

หางโดทงพลาซา

ยานชินไซบาชิ

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

ใหทานไดเลือกชอปป้ิงสินคาราคาถูก หลากหลายรายการ อาทิ เชน ผลิตภัณฑบํารุงสุข
ภาพ เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟา และใกลๆกันทานสามารถเดินทางไปยานชินไชบาชิได ให
ทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาท่ีแหลงชอปป้ิงยอดนิยมท่ีสุดของโอซากาท่ีเต็มไปดวยรานคา
มากมายท้ังแบรนดเนม ของมือสอง รานอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไมควร
พลาดชอปป้ิง

เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

 คํ่า  Fp Hotel Grand South Namba หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู ตลาดคุโรมง (KUROMON ICHIBA MARKET) เป็นตลาดท่ีมีชื่อเสียงและเกาแกมากท่ีสุดแหงหน่ึงของเมืองโอ
ซากา จนไดรับสมญานามวาเป็น ครัวของโอซากา มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2
ขางทางจะเต็มไปดวยรานคาตางๆกวา 160 รานคา ขายท้ังของสดและแบบพรอมทาน มีของกินเลนและอาหารพ้ืนเมืองมากมาย
หลายชนิดใหไดชิมกัน

จากนั้นเชิญทานรับชมการแสดงโชวสุดพิเศษจาก เกียวโตซามูไร บอยส (Kyoto Samurai Boys) ท่ี kyoto jidai
matsuri matsuri hall toni toni 2f เหลาซามูไรรูปหลอจะพากันมาแสดงศิลปะการตอสูผสมผสานกับการเตน พรอมแสง สี
เสียง ท่ีทําใหการแสดงโชวนั้นตื่นตาและเราใจดวยเป็นการแสดงออกของสเตจใหมในรูปแบบดิจิตอล ทันสมัย นําเสนอความ
แปลกใหมของการแสดงซามูไรท่ีทานไมเคยสัมผัสมากอนจากการแสดงศิลปะการตอสูท่ัวๆไป

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ยาน Kyoto Festival of the Ages Building Toni Toni

นําทานชมความสวยงามของ วัดทอง คินคะคุจิ (Kinkakuji) เป็นวัดยอดฮิตวัดหน่ึงในเกียวโต ดวยเอกลักษณของวัดท่ีไม
เหมือนใคร สองชั้นบนเป็นสีทอง มีสระน้ําขนาดใหญติดกับวัดและยังเป็นวัด (ปราสาท) ในการตูนเรื่องอิคคิวซัง ซ่ึงในอดีตท่ีน่ี
ไมใชวัดแตเป็นบานพักตากอากาศของไซออนจิ คิซึเนะ วัดทองเป็นวัดนิกายเซน มีชื่ออีกชื่อหน่ึงวา โรคุองจิ (Rokuonji) อาคาร

้



ของวัดทองเคยเสียหายจากไฟไหมในชวงสงครามมาหลายครั้งแตก็มีการสรางใหมตลอด ตัวเรือนเป็นสีทองจากทองคําเปลว มีรูป
ป้ันนกฟีนิกซบนยอด และมีลําธารโดยรอบตัวอาคาร ในเสนทางของวัดมีมุมใหถายรูปตลอดเสนทางเดินเลย

หากทานเลือกไมเท่ียวกับทัวร ทานสามารถซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรแซลสตูดิโอ พรอมรถรับ-สง (รับเวลา 17.00น.) ผูใหญ ทานละ
3,500 บาท / เด็กอายุไมเกิน 12 ปี ราคา 2,500 บาท / เด็กไมถึง 2 ปี ไมเสียคาตั๋ว *** กรุณาสั่งซ้ือพรอมจองทัวรหรือกอนเดิน
ทาง 10 วันเทานั้น *** 
**[หมายเหตุ: ชวงเทศกาลปีใหมหรือสงกรานต ฯ ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง]

New York : การจําลองเป็นเมืองนิวยอรกท่ีเป็นฉากของภาพยนตรดังหลายๆเรื่องอยาง spider Man ท่ีจะมีเครื่องเลนเดนๆชื่อ
วา Adventures of spider Man ท่ีน่ียังมีโรงภาพยนตร 3 มิติท่ีจะทําใหเด็กๆฟินกับความเกงของสไปเดอรแมนกันเต็มๆ
Hollywood : โซนน้ีถือวาครบเครื่องเรื่องฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริกามาไวท่ีน้ี เครื่องเลนโดนๆก็มีใหไดหวาดเสียวกันอยาง
Holly wood Dream the Ride หรือใครอยากจะสัมผัสประสบการณดูภาพยนตรท่ีน่ีก็มีโรงภาพยนตรแบบ 4 มิติ ท่ีไดสัมผัส
แบบครบทุกประสาทสัมผัสท่ีเต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลก
Jurassic Park : ใครท่ีเคยดู Jurassic Park คงอดไมไดท่ีอยากจะเขามาโลกท่ีมีไดโนเสารแบบในหนังบาง รับรองวามาโซนน้ี
จุใจแนนอนเพราะขนทัพเหลาไดโนเสารมาเต็มท้ังกินพืชกินเน้ือ แถมยังสามารถตื่นเตนไปกับการลองเรือหนีไดโนเสารท่ีสุดจะ
หวาดเสียวดวยการด่ิงจากความสูง 25 เมตร
Minion Park : นับเป็นโซนท่ีเรียกเสียงกรีด๊กราดท้ังกับเด็กและผูใหญอยางมาก ดวยความนารักของเจามินเน่ียนสีเหลืองตัว
ปวนท่ีชอบมากท่ีสุดก็นาจะเป็นบานมินเน่ียนท่ีเหมือนในหนังเปะๆ กิจกรรมก็มีใหเลนสนุกกันตลอดทาง ท่ีสําคัญของพรีเมี่ยม
นารักมากมาย
Universal Wonderland : เรียกไดเลยวาเป็นโซนสุดโปรดของเหลาเด็กนอยเลย เพราะไดรวมเอาคารเรกเตอรการตูนสุดปังมา
ไวรวมกันไมวาจะเป็น เจาเหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุนการตูนจาก Sesame Street และเจาหมาขาวจอมปวน Snoopy ย่ิง
เครื่องเลนน่ีเหมือนออกมาใหเด็กๆโดยเฉพาะนารักแบบขั้นสุด ถาเดินแลวเหน่ือยก็ยังมีรานอาหาร รานของกินเลนใหไดน่ังชิล
กินกันเพลินๆ
Lagoon : ถาชวงเด็กๆเคยดูการตูนหรือนิทานปีเตอรแพนแลวอยากเห็นวาของจริงจะเป็นยังไง มาโซนน้ีเลยไมผิดหวังแนๆ แถม
ยังจะไดดูโชวอันนาตื่นตาตื่นใจของปีเตอรแพนและผองเพ่ือนกันใหเพลินๆอีก
Water World : คนท่ีเคยดูภาพยนตรเรื่อง water world เชื่อเลยวายังคงจดจําคามมันสทะลุปรอทของหนังไดดี แมจะผานมา
นานแลวหากก็ยังเป็นหนังในดวงใจของหลายๆคนอยูจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงโซนน้ีมีโชวดุ เด็ด เผ็ด มันสท่ีสนุกไมแพในหนังเลย
Amity Village (Jaws) : เป็นโซนท่ีจําลองทองทะเลตามเรื่อง Jaws ใหผูเลนไดลองเรือผานฉลามตัวยักษท่ีโผลมาทีใจหาย
วาบๆ ถึงจะเปียกไปซักนิดแตแคมีเสื้อกันฝนก็สบายหายหวงพรอมมันสไปไดแลว
The wizarding World Harry Potter : โซนยอดนิยมท่ีหลายคนใฝฝันถึงวาครั้งหน่ึงตองมาเจิมใหได แนนอนวาเหลาสาวกพอ
มดนอยแฮรี่ พอทเตอรตองรองวาวไปตลอดทางแนๆ

ค่ํา

บริการอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ณ โรงแรม

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Station Universal Hotel หรือ เทียบเทา

ใหทาน แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตและใหผิวพรรณสวยเปรงปรั่ง
(แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)

ตลาดปลาคุโรมอน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตลาดปลาคุโรมอน เป็นตลาดอาหารสดและอาหารพ้ืนเมืองยอดนิยมท่ีพอคา พอครัวจาก
รานตางๆ ตองแวะเวียนกันเขามาซ้ือวัตถุดิบสดจากทะเลเพ่ือนําไปประกอบอาหารเป็น
ประจําทุกวัน ในละแวกนั้นเองก็มีรานอาหารทะเลสดๆหลายรานใหทานสามารถล้ิมลอง
อยางหลากหลาย อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย อาทิเหลาบวย ผักผลไม รวมถึง
อาหารทะเลท่ีสดใหม ซ่ึงระหวางสองขางทางทานจะสังเกตุเห็นวาตลาดปลาแหงน้ีแทบจะ
ไมสกปรกเลยสักนิดเดียว



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 เกาะมิยาจิมา - ศาลเจาอิสึคุชิมะ (ศาลเจากลางน้ํา) - ถนนโอโมเตะ
ซันโด - ปราสาทฮิโรชิมา - อนุสาวรียเด็กหญิงซาดาโกะ -
อะตอมมิคบอมบโดม (สวนสันติภาพฮิโรชิมา)

หากทานเลือกไมเท่ียวกับทัวร ทานสามารถทานสามารถซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรแซลสตูดิโอ พรอมรถรับ-สงได

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

โชวเกียวโตซามูไรบอยส
เป็นการแสดงของเหลาซามูไรหน ุมบอยแบนดหนาตาดี ท่ีมีลักษณะเป็นการแสดงทวงทา
ศิลปะการตอสูท่ีผสานกับจังหวะดนตรี การเตน พรอมการประกอบแสงสีเสียงเขาจังหวะ
อันสุดแสนเราใจ

วัดคินคาคุจิ บาย

หรือท่ีเรียกวาวัดทอง เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต วัดน้ีเคยเป็นท่ีพํานักของโชกุนอาชิคา
งะ โยชิมิซึ ผูท่ีชอบทายปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการตูน บรรยากาศภายในวัดจะ
เป็นการจัดสวนแบบเซน มีการจัดให ปราสาททองคําอยูตรงกลางสระน้ํา ภาพสะทอน
ปราสาททองคําท่ีอยูในสระน้ํา ทําใหปราสาทดูสวยงามและมีความขลังมากขึ้น

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูแบบบุฟเฟต

 Station Universal Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางโดย ลองเรือเฟอรรี่ สู เกาะมิยาจิมะ มีสัญลักษณอันโดงดังคือประตูโทริอิสีแดงสดท่ีตั้งตระหงานอยูกลางทะเล
ใหบรรยากาศท่ีดูเรนลับชวนพิศวง ดึงดูดผูคนไดเป็นจํานวนมาก

เย่ียมชมและเก็บภาพความประทับใจท่ี ศาลเจาอิสึคุชิมะ (Itsukushima Shrine) เป็นศาลเจาท่ีไดชื่อวาเป็นแหลงปัดเปาสิ่ง
ชั่วรายและชวยใหสมหวังดังความปรารถนาโดยเฉพาะในเรื่องความฝัน (เชน การเรียนตอ, ดานกีฬา, การแขงขัน เป็นตน) ทุก
คนท่ีมีจุดหมายวาจะมาเท่ียวประเทศญ่ีป ุนคงจะเคยไดยินสมญานามศาลเจาน้ีแลวก็เป็นได ศาลเจาอิสึคุชิมะน้ีเป็นศาลเจาใน
ศาสนาชินโตท่ีไดรับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดวย

จากนั้นนําทานไปเท่ียวชิมอาหารทองถิ่นชื่อดังอยางขนมเคกพ้ืนเมืองรูปทรงใบเมเป้ิลภายในสอดไสชนิดตางๆ ท่ี ถนนสาย
ชอปป้ิงโอโมเตะซันโด รับรองวาเสนทางทองเท่ียวน้ีจะตองเป็นท่ีถูกอกถูกใจของสมาชิกครอบครัวอยางแนนอน ตัวถนนเสนน้ี
จะมีความยาวประมาณ 350 เมตร ท่ีสองขางทางของเพียบ ไมวาจะเป็นรานอาหาร รานขายของท่ีระลึกนับไมถวนเลยทีเดียว

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู ปราสาทฮิโรชิมา (ถายภาพดานนอก) เป็นปราสาทท่ีสรางขึ้นใหมอยางสวยงามตามแบบด้ังเดิมท่ีเคยถูกอานุภาพ
ของระเบิดปรมาณูทําลายลงในปี 1945 ประสาทฮิโรชิมาซ่ึงไดรับการออกแบบในสไตลอะซุชิโมะโมะยะมะกอสรางตามแบบ
ด้ังเดิมและดําเนินการแลวเสร็จในปี 1591 ปัจจุบันภายในประสาทมีพิพิธภัณฑท่ีนาสนใจ รวมท้ังจุดชมวิวท่ีสวยงามซ่ึงมองเห็น
ทิวทัศนบริเวณรอบๆของเมืองฮิโรชิมา

นําทานเย่ียมชม โดมปรมาณู (ATOMIC BOMB DOME) จากเหตุการณท่ีอาคารบานเรือนจํานวนมากในฮิโรชิมะถูกถลม
ลงราบคาบในชั่วพริบตาในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี2 แตอาคารโดมปรมาณูน้ีกลับรอดพนจากการถูกทําลายและ ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก (UNESCO) ในเดือนธันวาคม ปีค.ศ.1996

ภายในสวนสันติภาพทานจะไดพบกับ อนุสาวรียสันติภาพเด็กหญิงซาดาโกะ อนุสาวรียแหงน้ีกอตั้งขึ้นในวันเด็กในปีค.ศ.
1958 เพ่ืออุทิศใหกับซาดาโกะซาซากิผูไดรับผลกระทบจากระเบิดปรมาณูตอนอายุ 2 ขวบ จนสงผลใหเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวในอีกสิบปีตอมาและไดเสียชีวิตลง ซ่ึงอนุสาวรียแหงน้ีตองการจะสื่อใหทุกคนท้ังโลกไดตระหนักถึง ‘คุณคาของชีวิต’ ท่ีไมวา
จะเจอเรื่องรายแรงแคไหน ก็อยากใหทุกคนมีความหวัง มีพลังท่ีจะใชชีวิตอยูตอไป

ค่ํา

เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Toyoko Inn Hiroshima หรือเทียบเทา

เกาะมิยาจิมา

ศาลเจาอิสึคุชิมะ (ศาลเจากลางนํ้า)

ถนนโอโมเตะซันโด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เกาะมิยาจิมานับเป็นเกาะศักดิส์ิทธิ เพราะเป็นสถานท่ีตั้งของศาลเจาและวัดชินโตสําคัญๆ
หลายแหง คนญ่ีป ุนเชื่อกันวาเขามิเซ็ง ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดบนเกาะเป็นท่ีอยูของพระเจาดวย
ฉะนั้น ในสมัยกอน มนุษยท่ีอาศัยอยูบนเกาะตองตั้งบานเรือนใหหางออกจากบริเวณ
ศาลเจา หญิงทองแกใกลคลอดและคนแกท่ีใกลตายก็ตองออกไปจากเกาะ เพราะการเกิด
แกเจ็บตายของมนุษยจะทําใหเกาะอันบริสุทธิเ์ป้ือนมนทิน

ศาลเจาเกาแกของ เกาะมิยาจิมาสรางขึ้นในศตวรรษท่ี 6 ตอมาไดมีการสรางเพ่ิมเติมรวม
ท้ังมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบใหสวยงามและใหญโตมากขึ้น ภายในเป็นท่ีประดิษฐาน
เทพเจาในศาสนาชินโต ศาลเจาแหงน้ีเป็นศาลเจา ท่ีตั้งอยูริมทะเลโดยเฉพาะในเวลาท่ีน้ํา
ขึ้นจะเห็นเสมือนวาศาลเจานั้นลองลอยอยูกลางทะเล ซ่ึงเป็นภาพท่ีสวยงามมาก

ไดชื่อวาเป็นชองเซลีเซแหงโตเกียว หน่ึงในถนนท่ีเต็มไปดวยตนไมซ่ึงถูกเติมแตงดวยราน
คาตางๆ มากมาย ถนนเสนน้ียังเชื่อมตอไปยังศาลเจาเมจิ,ยานฮาราจูกุและรวมไปถึง
ตรอกทาเคชิตะไดอีกดวย เป็นชื่อของถนน สถานีรถไฟ และยานการคาแฟชั่นในเขตมินะ
โตะและชิบุยะ กรุงโตเกียว ใกลกับสถานีรถไฟฮะระจุกุ ถนนทะเคะชิตะ ในอดีตถนนสาย
น้ีสรางขึ้นมาเพ่ือเป็นเสนทางเดินทางไปศาลเจาเมจิซ่ึงสรางถวายแดจักรพรรดิไทโช
ปัจจุบันโอะโมะเตะซันโดเป็นถนนสายสําคัญท่ีสองขางทางเรียงรายไปดวยรานคาแฟชั่นชื่อ
ดังจากทุกมุมโลก เชน หลุยส วิตตอง ปราดา ทอด'ส ดิออร กุชชี่ แก็ป บอด้ีชอป และซารา
ซ่ึงเปรียบเสมือนถนนช็องเซลีเซแหงโตเกียว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 6 ทาอากาศยานฮิโรชิมา - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ปราสาทฮิโรชิมา

อนุสาวรียเด็กหญิงซาดาโกะ

อะตอมมิคบอมบโดม (สวนสันติภาพฮิโรชิมา)

เป็นหน่ึงในปราสาทสําคัญของประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูในเขตนากะของเมืองฮิโรชิมา ท่ีน่ีถูก
สรางขึ้นครั้งแรกในปี 1589 โดยเจาเมืองโมริ เทรูโมโตะ ผูทรงอํานาจทางภูมิภาคชูโกกุใน
อดีต ปราสาทน้ีสรางบนพ้ืนท่ีราบบริเวณท่ีสรางเป็นสามเหล่ียมปากแมน้ําโอตะกะวะ ลอม
รอบดวยคูน้ํา ออกแบบและกอสรางตามแบบยุคอะซุชิโมะโมะยะมะ มีท้ังหมด 5 ชั้น
ปัจจุบันท่ีน่ีเป็น 1 ใน 100 อนุสรณสถานทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญของญ่ีป ุน

เป็นอนุสาวรียสันติภาพในสวนสันติภาพฮิโรชิมา ถูกสรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงซาดาโกะ ซาซากิ
เด็กผูเป็นหน่ึงในเหย่ือของเหตุการณท้ิงระเบิดปรมาณูลงฮิโรชิมาในชวงทายสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 เด็กคนน้ีเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวท่ีเป็นผลมาจากระเบิดดังกลาว
อนุสาวรียแหงน้ีตองการจะสื่อใหทุกคนท้ังโลกไดตระหนักถึง ‘คุณคาของชีวิต’ ท่ีไมวาจะ
เจอเรื่องรายแรงแคไหน ก็อยากใหทุกคนมีความหวัง มีพลังท่ีจะใชชีวิตอยูตอไป

อนุสรณสันติภาพฮิโระชิมะเป็นอาคารท่ีอยูใกลจุดศูนยกลางการระเบิดมากท่ีสุดในบรรดา
อาคารท่ียังตั้งทนตอแรงระเบิด ตัวอาคารไดรับการอนุรักษใหอยูในสภาพหลังจากถูก
ระเบิด ปัจจุบันไดกลายเป็นอนุสรณเตือนใหระลึกถึงพลังทําลายลางของระเบิดปรมาณู
และเป็นสัญลักษณแหงความหวังในสันติภาพและการตอตานการใชอาวุธปรมาณู

 คํ่า  Toyoko Inn Hiroshima หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สนามบินฮิโรชิมา เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางรอขึ้นเครื่องใหทานอิสระชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี
ดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน

11.00 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR เท่ียวบินท่ี DD 3303

บาย

15.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานฮิโรชิมา
เป็นทาอากาศยานตั้งอยูท่ีเมืองมิฮะระ จังหวัดฮิโรชิมา ประเทศญ่ีป ุน เป็นทาอากาศยานท่ี
ใหญท่ีสุดในภูมิภาคชูโคกุ จัดอยูในทาอากาศยานระดับสองในญ่ีป ุน

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศ หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใชการทองเท่ียว

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาธรรมเนียมการย่ืนวีซา หากมีการย่ืนวีซาแลว และคาบริการ หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามท่ีระบุไวในรายการ หรือถูกปฏิเสธ การเขา-ออกจากประเทศใดๆ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีลูกคามิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทฯ พรอมการชําระเงินมัดจํา

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัทฯ เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
หรือการบริการของสายการบิน เป็นตน

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้นในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว
เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ (อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ี
ทางบริษัทฯ เสนอราคา)

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

7. ตําแหนงท่ีน่ังบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตางๆ 

บริษัทฯ ไมสามารถเลือกตําแหนงท่ีน่ังไดเอง 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัทฯ เวนแตมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ เป็นลายลักษณอักษรเทานั้น และทางเจาหนาท่ีจะไมรับฝากกระเปา หรือสิ่งของใดๆ ท้ังสิ้น

เมื่อทานจองทัวรและชําเงินระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับขอตกลงและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน และโปรดอานขอมูล
รายการทัวรทุกครั้งกอนทําการจอง หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ีกอนทําการจอง

การชําระเงิน
กรุณาชําระเงินมัดจํา 10,000 บาท หลังทําการจองภายใน 3 วัน 

การจายสวนท่ีเหลือท้ังหมด กรุณาชําระกอนการเดินทาง 30 วัน

กรณีทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 14 วัน กรุณาชําระเงินเต็มจํานวนภายใน 1 วัน

หมายเหตุ : ระบบจะทําการตัดท่ีอัตโนมัติหากไมไดรับเงินภายในวันตามท่ีกําหนด

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด (Economy Class) ตามเสนทาง และสายการบินพรอมน้ําหนักกระเปาตามท่ีระบุ

ไวในรายการ รวมท้ังคาภาษีสนามบินทุกแหง

คาท่ีพัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน

คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีระบุไวในรายการ อาทิเชน คาอาหาร-เครื่องด่ืม มินิบารในหอง คาโทรศัพท คาอินเตอรเน็ต คา

ซักรีด คาทําหนังสือเดินทาง และคาพาหนะ

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 1,800 บาท

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ



ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปล่ียนแปลงโปรแกรม โรงแรม และรานอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพภูมิ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาสวนใหญเป็นหลัก

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีกอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน 

จอยแลนดไมใชตั๋ว 19,990 บาท

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี 7,990 บาท กรณีเพ่ิมเตียงเสริมสําหรับเด็กใหคิดเป็นราคาผูใหญทุกกรณี

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับ และไกดนําเท่ียว 1,800 บาท /ทริป/ทาน

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคา หรือเล่ือนการเดินทาง\

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการเพ่ิม 2,000 บาท/ทาน ในกรณีมีผูเดินทาง 15-24 ทาน หรือเล่ือน
การเดินทาง

การยกเลิก
แจงยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วันกอนวันนําเท่ียว คืนอัตรารอยละหน่ึงรอยของเงินคาบริการ

แจงยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 15 วันกอนวันนําเท่ียว คืนอัตรารอยละหาสิบของเงินคาบริการ

แจงยกเลิกการเดินทางนอยกวา 15 วันกอนวันนําเท่ียว ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินคาบริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคิดเงินคาธรรมเนียมตัดบัตรท่ีเกิดขึ้นจริง กรณียกเลิกเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน ภายใน 120 วัน (นับจากวันท่ีเลือกเดินทาง)

แจงเล่ือนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน กอนวันนําเท่ียวได 1 ครั้ง ไมเสียคาธรรมเนียมภายในระยะเวลา 180 วัน (นับจากวันท่ี
เลือกเดินทาง)
คามัดจําสามารถนําไปใชภายหลังได

หมายเหตุ : การยกเลิกการเดินทางจะตองสงแฟกซ อีเมลล หรือเซ็นเอกสารเป็นลายลักษณอักษรเทานั้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


