


 



วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบินเมืองฟคุโุอกะ 
21.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้านเอกสาร และ
สมัภาระในการเดนิทาง 

วนัท่ีสอง สนามบินเมืองฟคุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– วดันันโซอิน – เมืองชิโมโนเซกิ – ไคเคียว      
ยเูมะ ทาวเวอร ์

00.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองฟคุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ นโดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 648 
08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินเมืองฟคุโุอกะ น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนั ้น

น าท่านเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวช ู
เกาะที่มคีวามสวยงามทางธรรมชาต ิและสถานที่ท่องเที่ยว
มากมาย น าท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจา้ชนิโตเป็นศาล
เจา้หลกัของศาลเจา้เทม็มงังทุัง้หมด ซึง่บชูาเทพเจา้  
สกึะวะระ โนะ มจิสิะเนะ ซึ่งรู้จกักันดใีนนามของ "เทพเจ้า
ทางการศกึษา  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านไปยงั วดันันโซอิน วดัของเมอืงซาซะกูร ิจงัหวดัเมอืงฟุคุโอกะ ภายในวดันี้มพีระพุทธรปู  

ทองส ารดิขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่ นหรอือาจจะของโลก
เลยทเีดยีว และยงัมรีปูปั้นและพระพุทธรปูอื่นๆอกีเยอะ
มากๆในวดันี้ พระพุทธรูปนอนนี้ยาว 41 เมตร สูง 11 
และหนักถึง 300 ตัน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ
เดยีวกบัรปูปัน้พระใหญ่ทีเ่มอืงนารา และ คามาคุระ  

 
 
หลงัจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่เมอืงชโิมโนเซก ิจงัหวดัยามากุจ ิเพื่อเขา้ชมไคเคียว  
ยูเมะทาวเวอร์ เปิดบริการขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 
1996 มคีวามสูงถงึ 153 เมตร ถอืว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่
สูงที่สุดในภาคตะวนัตกของญี่ปุ่ น ในแต่ละคืนแสงไฟที่
ประดบัประดารอบนอกทาวเวอร์ก็จะเปลี่ยนไปไม่ซ ้ากัน 
เป็นตึกที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมเมอืงได้ทัง้กลางวนั
และกลางคนื จากโถงชมววิสามารถมองเหน็ทวิทัศน์แบบ
พาโนรามา่ 360 องศา ช่องแคบคงัมอน เกาะควิชู เกาะกงัรวิจมิะ ทะเลเซโตะ และทะเลญีปุ่่ น  

ค า่  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  ANA CROWNE PLAZA UBE HOTEL หรือเทียบเท่า 
รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 



วนัท่ีสาม ยามากจิุ – สะพานคินไตเคียว – นัง่เรือเฟอรร์ี่ – ศาลเจ้าอิสึคชิุมะ – ฮิโรชิม่า –             
ย่านฮอนโดริ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอวิาคุนิ เพื่อชม สะพานคินไตเคียว เป็นสะพานทีท่อดขา้มแมน่ ้านิชกิิ
และพุ่งตรงไปยงัปราสาทอวิาคุนิ ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาอกีฝัง่หนึ่งของแม่น ้า เป็นสิง่ก่อสรา้งทีโ่ดด

เด่นและมชีื่อเสยีงทีสุ่ดในเมอืงนี้ มรีปูรา่งเป็น
เอกลกัษณ์ สะพานแห่งนี้มคีวามสวยงามตลอด
ทัง้ปี โดยเฉพาะช่วงฤดใูบไมผ้ลใินตน้เดอืน
เมษายน จะเตม็ไปดว้ยดอกซากุระสชีมพทูีบ่าน
สะพรัง่ทัง้สองฝัง สะพานคนิไตเคยีวเป็น 1 ใน 3 
สะพานทีส่วยทีสุ่ดของญี่ปุ่ น ซึง่ใชว้ธิสีรา้งแบบ

ดัง้เดมิ ซึง่ไมใ่ชต้ะปแูมแ้ต่ตวัเดยีว โดยการเขา้ชิน้ดว้ยสลกั มทีัง้หมด 5 โคง้ ตวัสะพานมคีวาม
ยาว 193 เมตร แต่ละโคง้กวา้ง 5 เมตร และวงโคง้บนสุดสงูจากแมน่ ้าประมาณ 12 เมตร 
หลงัจากนัน้เดนิทางสู่ จงัหวดัฮิโรชิม่า ซึง่เป็นเมอืงขึน้ชื่อระดบัโลกในฐานะทีเ่ป็นเมอืงท่องเทีย่ว
ทีม่มีรดกโลก 2 แห่งดว้ยกนั ประกอบดว้ย อนุสรณ์สนัตภิาพฮโิรชมิา่หรอืโดมปรมาณู และ ศาล
เจา้อสิคึุชมิะ เกาะมยิาจมิะ แถมยงันบัเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคจโูกกุอกีด้วย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  เสริฟ์ทา่นดว้ยเซท็หอยนางรม  

อาทเิชน่ หอยนางรมทอด หองรมสด 
ส าหรบัน ามายา่งบนเตารอ้น ๆ พรอ้ม
เครื่องเคยีง ซุป และ ขา้วสวย 

 
บ่าย  น าท่านไปยงัท่าเรอืเฟอรร์ีม่ยิาจมิะกุจ ิเพื่อเดนิทางสู่เกาะมยิาจมิะภายในเวลาประมาณ 10 นาท ี

เขา้ชม ศาลเจ้าอิสึคชิุมะ ซึง่เป็นหนึ่งในสามของทวิทศัน์ทีง่ดงามของประเทศญีปุ่่ น ก่อตัง้ขึน้
โดยซาเอะก-ิโนะ-คุราโมโตะในช่วงปลายสมยัเฮอนั อาคารศาลเจา้ในปัจจบุนัถูกสรา้งขึน้ใหม้ี
รปูแบบศาลเจา้ในทะเล ซึง่ม ีเสาโทรอิขินาดใหญ่ของศาลนี้สงู 16 ม. ตัง้อยูบ่นทะเล และเป็น

หนึ่งในเสาโทรอิ ิทีท่ าจากไมข้นาดใหญ่
ทีสุ่ดในญีปุ่่ น ในเดอืนธนัวาคมของปีเฮเซที ่
8 (ปีค.ศ.1996) ศาลเจา้อสิคึุชมิะ ไดร้บั
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ศาลเจา้อสิคึุ
ชมิะนบัเป็นการผสมผสานความงามของ
ธรรมชาตแิละความงามทีส่รา้งโดยมนุษย์
ใหก้ลมกลนืเขา้ดว้ยกนัอย่างงดงามเมือ่
มองออกไปดทูะเลในทีอ่ยูเ่บือ้งหน้าศาล



เจา้และภเูขามเิซน ภเูขาศกัดิส์ทิธิท์ ีเ่ชื่อกนัว่าเป็นสถานทีท่ีเ่ทพเจา้ลงมาบนโลกซึง่อยูด่า้นหลงั
ศาลเจา้ 
หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ยา่น ฮอนโดริ โชเทนไก 
ตัง้อยูบ่น  ถนนฮอนโดร ิเป็นยา่นชอ้ปป้ิงของเมอืง         
ฮโิรชมิา่ เป็นถนนเสน้ยาว เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ทใีหท้่านได ้
ชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ รวมไปถงึรา้นอาหารต่างๆ  
 
 
*** พลาดไมไ่ดก้บัอาหารทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดของเมอืงฮโิรชมิ่า *** 
โอโคโนะมยิะก ิเป็นอาหารพืน้เมอืงของญีปุ่่ นเหมาะส าหรบัคนทุกเพศทุกวยั  เป็นอาหารอกีหนึ่ง
ชนิดทีม่ชีื่อเสยีงขอจงัหวดัฮโิรชมิา่ รวมไปถงึภูมภิาคคนัไซ ซึง่สตูรในการท านัน้มคีวามแตกต่าง
กนัไปและซึง่จงัหวดัฮโิรชมิ่ามรีา้นโอโคโนะมยิะกมิากมายหลายแห่งแต่เราขอแนะน า  
“ตึกโอโคโนะมิมรุะ”ซึง่เป็นแหล่งรวมรา้นโอโคโนะมยิะกมิทีัง้หมด 3 ชัน้ 24 รา้น   
คุณสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการเปรยีบเทยีบรสชาตขิองโอโคโนะมยิะกใินแบบต่างๆ 

 
 
 
 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ORIENTAL HIROSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี  ฮิโรชิม่า – พิพิธภณัฑอ์นุสรณ์สถานสนัติภาพฮิโรชิม่า – ครุาชิกิ – เมืองฮิเมจิ – ออนเซน็ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑอ์นุสรณ์สนัติภาพฮิโรชิม่า ออกแบบโดยเคนโซ ทนัเงะ และเปิด
ในปีค.ศ. 1955 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อถ่ายทอดความเป็นจรงิเกีย่วกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้
จากระเบดิปรมาณูใหผู้ค้นทัว่โลกไดร้บัรู ้และสนบัสนุนการลม้ลา้งอาวุธนิวเคลยีร ์และตระหนกั

ถงึสนัตภิาพชัว่นิรนัดรของโลก ในวนัที ่
6 สงิหาคม ปีค.ศ. 1945 ฮโิรชมิ่า
กลายเป็นเมอืงแรกของโลกทีถู่ก
ท าลายดว้ยระเบดิปรมาณู ระเบดิ
ท าลายพืน้ทีส่่วนใหญ่ของเมอืงและ
ครา่ชวีติของผูค้นจ านวนมากมาย 

พพิธิภณัฑอ์นุสรณ์สนัตภิาพไดร้วบรวมและจดัแสดงสิง่ของทีย่ า้เตอืนความทรงจ าในอดตี และ
ภาพถ่ายของเหยือ่ผูเ้คราะหร์า้ยรวมถงึวตัถุอื่นๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเสยีหายทีเ่กิดจากการ



ท าลายลา้งของระเบดิปรมาณู ทางพพิธิภณัฑย์งัมกีารใหย้มืสื่อและเอกสารต่างๆ ส าหรบั
การศกึษาเรือ่งสนัตภิาพ พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นทรพัยส์นิทางวฒันธรรมทีส่ าคญัของ
ญีปุ่่ นในเดอืนกรกฎาคม ปีค.ศ. 2006 เป็นครัง้แรกในฐานะทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมหลงัสงคราม  
หลงัจากนัน้เดนิทางสู่จงัหวดัโอคายามา่ เมอืงครุาชิกิ เมอืงเลก็ๆ ทีอ่ยูท่างตะวนัตกของ        
โอกายาม่า ภายในเมอืงยงัคงอนุรกัษ์เมอืงเก่าไวใ้หค้นรุน่หลงัไดด้เูป็นชุมชนรมิคองโบราณทีม่ี
น ้าตลอดสองรมิฝัง่มตีน้หลวิขึน้เรยีงราย  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย                 น าท่านเดนิทางชม เขตเมืองเก่าคลองโบราณคุราชิกิ ที่ลกัษณะสถาปัตยกรรมบ้านเรอืนที่

ยงัคงลกัษณะแบบเดมิในแบบสมยัเอโดะ หรอืเมื่อราว 350 ปีทีแ่ลว้ และยงัเป็นหนึ่งในชุมชนรมิ
คลองโบราณที่ได้ร ับการอนุรักษ์ไว้จนถึง
ปัจจุบนันี้ ทุกท่านยงัสามารถเดนิชมไปตาม
ถนนสายแคบๆริมคลองทัง้สองฝัง่ เพื่อชม
เหล่าอาคารบา้นเรอืนแบบโบราณของญี่ปุ่ น ที่
มีอาคารมุงกระเบื้องสลับกับฉางข้าวอายุ
เก่าแก่นับ 300 ปี ซึ่งปัจจุบนัได้ถูกดดัแปลง
ใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ
และพพิธิภณัฑ์น่าชมอกีหลายแห่ง เนื่องจากว่าในอดตีนัน้เมอืง  คุราชกิเิคยอยู่ใต้การปกครอง
ของโชกุนนัน่จงึท าให้เมอืงเลก็ๆแห่งนี้กลายเป็นศูนยก์ลางของการค้าที่ม ัง่คัง่มากแห่งหนึ่งของ
ญีปุ่่ น  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮิเมจิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HIMEJI CASTLE GRAND VRIO HOTEL หรือเทียบเท่า 
----  พกัผ่อนกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร ่หรอืเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ออนเซน็ 
(Onsen) เพื่อผอ่นคลายความเมือ่ยล้า การอาบน ้าแรจ่ะท าให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและ
ยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายให้ดีขึน้ ---- 

 
วนัท่ีห้า           ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – โกเบ – มิตซุยเอาทเ์ลต็พารค์ มารีนเพียรโ์กเบ – ไชน่าทาวน์                                                                       
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทฮิเมจิ เป็นปราสาทญี่ปุ่ น ตัง้อยูใ่นเมอืงฮเิมจ ิจงัหวดัเฮยีวโงะ เป็น
สิง่ก่อสรา้งทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งทีเ่หลอืรอดมาจากการทิง้ระเบดิในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง
และแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ฮนัชงิ พ.ศ. 2538 ปราสาทฮเิมจไิดร้บัการยกยอ่งจากยเูนสโกใหเ้ป็น
มรดกโลกและสมบตัปิระจ าชาตญิีปุ่่ นเมือ่เดอืนธนัวาคมปี พ.ศ. 2536  ถ ื อว่าเป็น 1 ใน 3 
ปราสาททีง่ดงามทีสุ่ดในญีปุ่่ น โดยอกี 2 แห่งคอื ปราสาทมตัสโึมโต้ และปราสาทคุมาโมโต ้และ
ยงัเป็นปราสาททีม่ผีูม้าเยีย่มชมมากทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ชาวญีปุ่่ นนิยมเรยีกในชื่อว่า 



 "ปราสาทนกกระสาขาว" ซึง่มทีีม่าจากพืน้ผวิ
ปราสาทภายนอกซึง่มสีขีาวสว่าง ในปัจจบุนั
ปราสาทฮเิมจไิดข้ึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัปิระจ า
ชาตญิีปุ่่ นและมรดกโลก 

 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย                  เดนิทางสู่ เมืองโกเบ เป็นชื่อเมอืงหลวงของจงัหวดัเฮยีวโงะ เป็นเมอืงท่า การคา้ 

และอุตสาหกรรมทีส่ าคญัเมอืงหนึ่งของญีปุ่่ น ท าใหม้คีวามหลากหลายของเชือ้ชาตแิละ
วฒันธรรมของผูค้นทีม่ารวมกนัอยูท่ีน่ี่ โกเบจงึเป็นอกีเมอืงหนึ่งทีม่คีวามพเิศษทีเ่กดิจากการ
ผสมผสานนี้ ไมเ่หมอืนทีอ่ื่นๆ และแมว้่าจะเพิง่ประสบกบัเหตุแผ่นดนิไหวครัง้รนุแรงเมือ่          
ปี1995 แต่กส็ามารถกลบัมากา้วหน้า และรุง่เรอืงภายในเวลาอนัรวดเรว็ โกเบเป็นเมอืงทีไ่ดร้บั
ความนิยมจากนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวญีปุ่่ นและชาวต่างชาต ิไมใ่ช่แค่จากการหลอมรวมวฒันธรรม
เท่านัน้ แต่ยงัมสีภาพภูมปิระเทศทีน่่าสนใจมากอกีดว้ย เช่น มดีา้นหน้าทีต่ดิทะเลกวา้งใหญ่และ
ดา้นหลงัทีเ่ป็นเทอืกเขาสงู ท าใหม้แีหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงามมากมาย  
น าทุกท่านเยอืน มิตซุยเอาทเ์ลต็พารค์ มารีนเพียรโ์กเบ เอาทเ์ลต็พารค์แห่งนี้มคีวามพเิศษใน

ความสวยงามเพราะทีน่ี่มกีารตกแต่งทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ดว้ยแรงบนัดาลใจจากบรรยากาศ
ของทอ้งทะเล และไมใ่ช่แค่การตกแต่ง
เท่านัน้ แต่ทศันียภาพนบัว่าสวยงามมาก 
เพราะทีน่ี่เป็นอกีหนึ่งเอาทเ์ลต็ทีต่ ัง้อยูต่ดิกบั
อ่าวโอซากา้ มองออกไปจากเอาทเ์ลต็กจ็ะ
พบกบัววิทีส่วยงามและ เป็นภาพทีโ่รแมน
ตคิสุดๆ นอกจากบรรยากาศทีส่วยงามแลว้ 

ทุกท่านยงัไดเ้พลดิเพลนิกบัการ  ชอ้ปป้ิงกนัทีแ่หล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโก
อนิเตอรม์ากมายกบัหลากหลายคอลเลคชัน่  
 
หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ 
แห่งเมอืงโกเบ หนึ่ งในย่านทีค่นมกัเดนิทางมา
เทีย่วมากทีสุ่ด ซึง่ยา่นน้ีเตม็ไปดว้ยรา้นคา้
รา้นอาหารกลิน่อายแบบจนี รา้นขายวตัถุดบิ
ท าอาหาร และรา้นขายของเบด็เตลด็ เป็นยา่น
ทีค่กึคกัและมชีวีติชวีาอยูเ่สมอ 

 
 
 



ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ณ ภตัตาคาร 
พเิศษ..เสริฟ์ท่านดว้ย สเตก็เนื้อโกเบ พรอ้มผกัสดๆ ขา้วสวย และเครือ่งเคยีง 
ใหท้่านไดช้มขัน้ตอนการปรุงกนัอยา่งใกลช้ดิ โดยเชฟฝีมอืเยีย่มทีผ่่านการอบรมมา 
เป็นอยา่งด ี

 
 

 
 

 
 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOPINN AMING HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหก           โอซาก้า – ตลาดปลาคโุรมง –  ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ – สนามบินคนัไซ – กรงุเทพฯ       
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัโอซาก้า ซึง่เป็นจงัหวดัทีม่คีวามส าคญัเป็นอนัดบัสอง
และขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของญีปุ่่ น เป็นเมอืงเศษฐกจิทีส่ าคญัของภมูภิาคคนัไซ อกีทัง้ยงัมี
สถานทีท่่องเทีย่วภายในเมอืงและรอบๆเมอืงมากมาย 
น าท่านชมตลาด ตลาดปลาคโุรมง ตลาดทีม่ชีื่อเสยีงและเก่าแก่มากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเมอืง    
โอซากา้ จนไดร้บัสมญานามว่าเป็น ครวัของโอซาก้า(Osaka’s Kitchen) กนัเลยทเีดยีว 2 ขา้ง

ทางจะเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆกว่า 160 
รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และแบบพรอ้ม
ทาน มขีองกนิเล่นและอาหารพืน้เมอืง
มากมายหลายชนิดใหไ้ดช้มิกนั ของทีข่าย
ส่วนภายในตลาดคุโรมงจะเป็นของสด 
โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื้อ และผกัต่างๆ 
รา้นอาหารต่างๆภายในตลาดจงึเน้นขาย

อาหารทะเลกนั ทัง้แบบสดๆ เช่น ซาชมิ ิซชู ิและหอยนางรม และแบบปรงุสุก เช่น ปลาไหลย่าง 
ปลาหมกึยา่ง หอยเชลยา่ง กุง้เทมปุระ เป็นตน้ นอกจากนี้กจ็ะเป็นพวกผลไมต่้างๆตามฤดกูาล
ของญีปุ่่ นทีค่วรค่าแก่การลองเป็นอย่างมาก  
จากนัน้น าท่านไปยงัแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีง นัน่คอื ย่านชินไซบาชิ ซึง่ย่านชอ้ปป้ิงแห่งนี้ 
เปรยีบไดก้บัย่านชนิจกุูของกรงุโตเกยีวเลยกว็่าได ้ซึง่ทีน่ี่มสีนิคา้หลากหลาย อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่
น าสมยั กระเป๋า  รองเทา้ เครื่องส าอาง ของทีร่ะลกึ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์   
อเิลค็ทรอนิคส ์ไปจนถงึภตัตาคารอาหารทีเ่พยีบพรอ้ม โดยใหอ้สิระกบัท่านอยา่งเตม็ที่ 



 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย  ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ เพื่อเดนิทางสู่กรงุเทพฯ  
17.35 น.  ออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 673  
21.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 

 

อตัราค่าบริการ   

ก าหนดการเดินทาง      ตลุาคม 12 – 17    

 
หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผูร้่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีู้เดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ให้ผู้เดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดินทางมมีาตรฐานเดยีวกัน แต่ราคาทวัร์อาจจะ

แตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญี่ปุ่ น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 59,900.- 40,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 53,900.- 36,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 47,900.- 32,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกัแบบ

เตียงเดยีวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสยีค่าใช้จ่าย

เพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศของผู้

เดนิทางไดเ้นื่องจากผู้เดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง ,  ภยัธรรมชาติ, การ

ประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรอืยกเลกิเที่ยวบิน และอุบตัิเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลับ ชัน้ประหยดั (เดินทางไป -กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

ลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่ส ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 



- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ต้องการเลื่อนวนั

เดนิทางกลบัท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได้  

- และในกรณีลูกค้ายกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้เดนิทางต้อง

รอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนื

ค่าโดยสารไดห้รอืไม ่

- กรณีท่านมคีวามประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้คะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุก

ขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดนิทางได้ และต้องการเปลี่ยนตวัผู้เดนิทางใน

กรณีนี้ทางบรษิัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้

หรอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมคี่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิในการเปลี่ยนตัว๋ ลูกค้าจะต้องเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลูกคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลูกคา้ต้องชีแ้จงเหตุผล

หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิไทยก าหนดให้น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางไม่เกนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ที่สามารถน า

ขึน้เครือ่งไดอ้ยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 

ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการบนิอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน ้าหนักและ
จ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที ่

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใช้ตัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  50 % 

ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกบัการ

บนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น น ้ าหนัก

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่าหรอืสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการ

บนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 



- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง (กรุณาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ไดร้บั

ไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 

 
 

 

 
 
 
 
 


