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** ชม "ศาลเจ้าอสึิคุชิมะ” 1ในมรดกโลกของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีเสาโทริอิอยูก่ลางทะเลสาบ 
** น าท่านยอ้นล าลึกสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ี “เมืองฮิโรชิม่า” พร้อมชมสวนสนัติภาพ 
** ชมหุบเขาท่ีเตม็ไปดว้ยตน้เมเป้ิลท่ีเปล่ียนสีแดง ณ “สวนโมมิจดิานิ” ตน้เมเป้ิลในสวนตั้งแต่สมคัเอโดะ 
** นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและด่ืม “น ้าศกัด์ิสิทธ์ิสามสาย” ณ “วดัคโิยมิสึ” ดว้ยบรรยากาศใบไมเ้ปล่ียนสี 
** เปล่ียนบรรยากาศ “น่ังกระเช้าลอยฟ้าชินโกเบ” สามารถชมทศันียภาพท่ีงดงามของเมืองโกเบ 
** บริการท่านดว้ยน า้ดืม่ทีญ่ีปุ่่นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง  16 – 21 / 17 – 22 พฤศจิกายน 2559 

 (หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าท่ี ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินฟุคุโอกะ  
21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผูโ้ดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตวัเดินทาง น าท่านผา่นขั้นตอนการ

เช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเขา้ท่ี 2 เคาน์เตอร์ D 
 

วนัทีส่อง  ฟุคุโอกะ - สะพานคนิไตเคยีว - เกาะมิยาจม่ิา - ศาลเจ้าอสึิคุชิมะ - สวนโมมิจดิานิ -  
 ย่านโอโคโนมิมูระ 
01.00 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 648  
  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
08.00 น.  ถึงท่าอากาศยานเมืองฟุคุโอกะ น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

น าทุกท่านเดินทางชม “สะพานคินไตเคียว” เป็นสะพานท่ีทอดขา้มแม่น ้ านิชิกิ เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีโดดเด่นและมี
ช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองน้ี มีรูปร่างเป็นเอกลกัษณ์ สะพานแห่งน้ีมีความสวยงามตลอดทั้งปีเป็น 1 ใน 3 สะพานท่ี
สวยท่ีสุดของญ่ีปุ่น  

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เกาะมิยาจิม่า” นบัเป็นเกาะศกัด์ิสิทธิ เพราะเป็นสถานท่ีตั้งของศาลเจา้และวดัชินโต
ส าคญัๆ หลายแห่ง คนญ่ีปุ่นเช่ือกนัวา่เขามิเซ็ง ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดบนเกาะเป็นท่ีอยูข่องพระเจา้ดว้ย น าท่านชม “ศาล
เจ้าอสึิคุชิมะ” เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโตท่ีสร้างข้ึนในช่วงกลางศตวรรษท่ี 16 โดยผูท้รงอิทธิพลในยคุนั้นอยา่ง
ไทระ โนะ คิโยโมริ ปัจจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมประจ าจงัหวดัฮิโรชิม่าท่ีไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี ค.ศ.1996 ความโดดเด่นของศาลเจา้อิสึคุชิมะแห่งเกาะมิยาจิม่า คือ
ส่วนของประตูโทริอิสีแดงท่ีตั้งตระหง่านอยูก่ลางทะเล ส่วนตวัศาลเจา้หลกัสร้างไดแ้ขง็แรงแบบไร้ตะปูตอก ถูก
สร้างใหย้ืน่ออกไปในทะเลเช่นกนัในช่วงเวลาท่ีน ้ าทะเลหนุนสูง เวลานัง่เรือมาใกล้ๆ  จะสามารถมองเห็นเสมือน
หน่ึงว่าตวัศาลเจา้อิสึคุชิมะกบัประตูโทริอิสีแดงขนาดยกัษล์อยอยูเ่หนือทอ้งทะเลจริงๆ ส่วนในช่วงเวลาน ้ าลด 
นกัท่องเท่ียวกส็ามารถเดินเขา้ไปชมฐานประตูโทริอิน้ีไดด้ว้ย  

จากนั้นน าท่านสู่ “สวนโมมิจิดานิ (Momijidani)” แปลว่า “หุบเขาใบไม้แดง” เพราะสวนน้ีอยู่ใน 
หุบเขาซ่ึงเต็มไปด้วยต้นเมเป้ิลท่ีใบเปล่ียนเป็นสีแดงในฤดูใบไม้ร่วง อันเป็นฤดูท่ีหุบเขาน้ีสวยงามท่ีสุด  
และเป็นสถานท่ีชมใบไมแ้ดงท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น ตวัสวนตั้งอยูเ่ชิงเขามิเซนและมีลกัษณะทอดยาว 
ไปตามแม่น ้ า Momijidani ตน้เมเป้ิลในสวนน้ีถูกปลูกไวต้ั้งแต่สมยัเอโดะ โดยปัจจุบนัมีเมเป้ิลหลากหลายสาย
พนัธ์ุกวา่ 200 ตน้ 

จากนั้นน าท่านสู่ “โอโคโนมิมูระ (Okonomimura Hiroshima)” หรือหมู่บา้นโอโคโนมิยากิ ย่าน 
Hondori ถนนชอ้ปป้ิง เป็นตึกส่ีชั้นท่ีดา้นในประกอบดว้ยร้านท าโอโคโนยมิา
กิสไตลฮิ์โรชิม่าอนัเป็นแบบดั้งเดิมของญ่ีปุ่นถึง 25 ร้าน เวลาทานสามารถนัง่
ท่ีหนา้เคาเตอร์ท่ีจะมีกระทะเหล็กแบนๆขนาดใหญ่วางเรียงอยูด่า้นหนา้ โดย
จะมีเชฟเป็นคนเตรียมวตัถุดิบและปรุงใหท่ี้หนา้ของท่าน 
 รับประทานอาหารค า่ ณ หมู่บ้านโอโคโนมิยาก ิ(มอบค่าอาหารท่านละ 
1,000 เยน) 
 พกัท่ี SUNROUTE HOTEL OR APA HIOSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีส่าม อะตอมมิคบอมบ์โดม+สวนสันติภาพฮิโรชิม่า - เมอืงเก่าคุราชิก ิ- ปราสาทฮิเมจ ิ- เมืองโกเบ -  
                        โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “อะตอมมิคบอมบ์โดม” ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าโมโตยะสึ เป็น
อาคารท่ีก่อสร้างดว้ยความแขง็แรงและทนัสมยัท่ีสุดในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 
2 ปัจจุบนัอาคารหลงัน้ีถูกองคก์ารยเูนสโกข้ึ้นทะเบียนไวเ้ป็นมรดกโลก เพื่อให้
เป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงความน่าสะพรึงกลวัของระเบิดปรมาณู เป็นสัญลกัษณ์
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แห่งสนัติภาพของของโลก จากนั้นน าท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวิศาสตร์ยงั “สวนสันติภาพ” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
ร าลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีเรียกกนัว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” เพื่อร าลึกถึงสันติภาพและความ
โหดร้ายของสงครามในคร้ังนั้น และชม “พิพิธภณัฑส์งคราม” ท่ีจดัแสดงซากคอนกรีตท่ีเหลือจากการถูกระเบิด
โจมตีทางอากาศในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสองโดยสถานท่ีแห่งน้ีเป็นจุดศูนยก์ลางของระเบิดลูกนั้น โดยซาก
ปรักหกัพงัและเคร่ืองใชบ้างช้ินยงัคงอนุรักษไ์วใ้หค้นรุ่นหลงัได ้ดูเป็นอนุสรณ์  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเก่าคุราชิก”ิ เป็นยา่นเมืองเก่า ท่ีทอ้งถนนท่ีเรียงรายไปดว้ยบา้นโคมินกะ 
(บา้นญ่ีปุ่นโบราณ) ก าแพงสีขาว และ ตน้หลิวนอ้ยใหญ่ใกลค้ลองคุราชิกิ ซ่ึงไดรั้บรางวลัสองดาวจาก "มิชลินก
รีนไกด"์ ในการจดัอบัดบัสถานท่ีน่าท่องเท่ียว คุราชิกิเคยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้ท่ีรุ่งเรืองในศตวรรษท่ี 
17 ปัจจุบนัเป็นยา่นท่ีอบอวลไปดว้ยกล่ินอายของเสน่ห์เมืองเก่าท่ีสงบสุข และกลมกลืน อยา่งสมบูรณ์ ท่ี ผูม้า
เยือนจะไดส้ัมผสับรรยากาศแบบตะวนัตกท่ีผสานกบัวิถีชีวิตแบบญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งลงตวั ท่านสามารถชม ย่านไอวี่
แสควร์ ซ่ึงอดีตเคยโรงงานทอผา้ท่ีสร้างดว้ยอิฐแดง น ามาบูรณะตกแต่ข้ึนใหม่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและพกัผอ่น 
อีกทั้งยงัเป็นพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน, ร้านอาหาร, และโรงแรม  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทฮิเมจิ” มีประวติัศาสตร์ก่อตั้งกว่า 400 ปี
ซ่ึงนบัเป็นปราสาทท่ีคงสภาพเดิมท่ีสุดในญ่ีปุ่นและไดรั้บการประเมินอยา่ง
สูงจากทัว่โลก ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกเป็นคร้ังแรก
ของประเทศญ่ีปุ่นในปี 1993 สร้างทิวทศัน์ท่ีงดงามดว้ยความสง่างามของปูน
ขาวซ่ึงไดรั้บการเปรียบเปรยใหเ้ป็นนกกระยางซ่ึงบางทีถูกเรียกว่า“ปราสาท
นกกระยางขาว”  เดินทางไปยงั “เมืองโกเบ” เพื่อน าท่านสู่ "โกเบ ฮาเบอร์แลนด์" พาท่านชอ้ปป้ิง ห้าง UMIE 
NORT, UMIE SOUTH ซ่ึงมีสินคา้เบรดน์เนมมากมาย อาทิเช่น UNIQLO, GU, ZARA, OLD NAVY, 
BERSHKA, SEGA, TOYRUS, ร้านรองเทา้ ABC, เป็นตน้ อีกทั้งยงัมีหา้ง UMIE MOSAIC ตั้งอยูริ่มอ่าวโกเบ 
ขา้งท่าเรือ มีทั้งหมด 3ชั้น ชั้นบนท่านสามรถจิบกาแฟ และ ทานอาหารชมวิวสวยๆของอ่าวโกเบ ท่ีท่ีเป็นเป็นท่ี
นิยมของคนรักครอบครัวท่ีพากนัมาพกัผอ่นหยอ่นใจ และ ยงัเป็นสถานท่ียอดนิยมในการออกเดทของคู่รัก อีก
ดว้ย  
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)  
 พกัท่ี CROWN PALAIS HOTEL OR SUNROUTE KOBE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  
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วนัทีส่ี่  น่ังกระเช้าลอยฟ้าชินโกเบ+สวนสมุนไพรนูโนะบิก ิ- ย่านชินไซบาชิ - เมืองนารา - วดัโทไดจิ -  
ออิอนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทุกท่านเปล่ียนบรรยากาศ “น่ังกระเช้าลอยฟ้าชินโกเบ” เป็นกระเชา้ท่ีพา
นักท่องเท่ียวข้ึนไปทางทิศใตข้องภูเขารอคโคะ สามารถชมทศันียภาพท่ี
งดงามของเมืองโกเบจากสถานีกระเชา้ดา้นบนได้ และน าทุกท่านชม “สวน
สมุนไพรนูโนะบิก”ิ ซ่ึงเป็นสวนสมุนไพรท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ภายในพื้นท่ี
เต็มไปดว้ยสมุนไพรหลายร้อยสายพนัธ์ุ รวมไปถึงดอกไมท่ี้สวยงามตาม
ฤดูกาลทั้งกลางแจง้และในเรือนกระจก นอกจากน้ียงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร และร้านขายเคร่ืองหอมจาก
สมุนไพรเปิดใหบ้ริการอีกดว้ย  

น าท่านชอ้ปป้ิงยา่น “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงไร้ชีด
จ ากดับนถนนความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้
มากมาย ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองส าอาง และสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod กลอ้ง 
นาฬิกา Mp3 มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเสน้น้ี 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองนารา” เมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่น เพื่อชม “วัดโทไดจิ” สร้างข้ึนในปี 743 เพื่อ
แสดงบุญญาธิการของพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่น ผ่านซุม้ประตู “นนัไดมง” ท่ีใชเ้สารองรับถึง 18 ตน้  ดา้นล่างมี 
“ทวารบาล” ท่ีแกะสลกัจากไมไ้ดอ้ย่างวิจิตร งดงาม เขา้ชม “วิหารไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลก” ภายในเป็นท่ี
ประดิษฐานของ “พระไวโรจนะ” ท่ีมีความสูง 16 เมตรและหนกัถึง 500 ตนั ตวัวิหารหลงัปัจจุบนัถูกสร้างข้ึน
ใหม่ในปี 1706 เน่ืองจากของเดิมนั้นถูกไฟไหม ้โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวิหารหลงัเดิม และระหว่างทางเดิน
สู่วิหารแห่งน้ี และเพลิดเพลินกับความน่ารักและการป้อนอาหารให้กับฝูงกวางมากมายท่ีปล่อยให้อยู่ตาม
ธรรมชาติท่ี “สวนกวาง” จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น
ขนมญ่ีปุ่น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดในซุปเปอร์มาร์เกต็ ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)  
 พกัท่ี SUNROUTE NARA HOTEL OR KUSATSU DAI ICHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วนัทีห้่า เมืองอาราชิยาม่า - สะพานโทเกต็สึเคยีว - สวนป่าไผ่ - ช้อปป้ิงสถานีเกยีวโต+เกยีวโตทาวน์เวอร์ - 
  วดัคโิยมิสึ(วดัน า้ใส) - ศูนย์การค้า เอ้าท์เลต็ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพื่อน าท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว
(Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็น
เสมือนสัญลกัษ์ของอาราชิยาม่า ถูกสร้างข้ึนในสมยัเฮอันและมีการบูรณะ
ซ่อมแซมอยู่เร่ืองๆ สะพานน้ีมีความสวยงามอย่างมากเพราะดา้นหลงันั้นเป็น
ภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่น ้ าท่ีทั้งสองฝ่ัง เป็นบริเวณท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ืนชอบ 
และเล่ืองลือวา่เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งในเกียวโต ท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ)         

จากนั้นน าท่านชมความสวยงาม ร่มร่ืน ของทิวไผ ่อนัเขียวขจี นบัหม่ืนตน้ตลอดขา้งทาง ณ “สวนป่าไผ่
(Bamboo Groves)” เป็นเส้นทางเดินเลก็ๆท่ีตดัผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดินเล่นให้บรรยากาศท่ีแปลก
และหาไดย้าก ยิง่ถา้ช่วงไหนท่ีมีแสงอาทิตยร์อดผา่นตวัป่าไผล่งมายงัพื้นดา้นล่างกจ็ะยิง่สวยมาก โดยเฉพาะถา้มี
ลมพดัมาพร้อมกนัก็จะเป็นเสียงก่ิงกา้นของตน้ไผ่กระทบกนัไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองท่ี
ท ามาจากตน้ไม ้เช่น ตะกร้าไมไ้ผ,่ ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือเส้ือสานจากไผ ่เป็นร้านดั้งเดิมของคนทอ้งถ่ิน 
ร้านขายของฝาก ของท่ีระลึกต่างๆ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งสองขา้งทาง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟเกียวโต” ท่ีเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมของเกียวโต อีกทั้งย่าน
การคา้ในกรุงเกียวโต ซ่ึงภายในตวัอาคารของสถานีเป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีรวบรวมร้านคา้ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นร้านขายอาหาร ขนม ของฝาก และของแบรนดเ์นมต่างๆมากมาย  จุดเด่นของสถานีเกียวโตท่ีดูใหญ่โตอีก
อย่างหน่ึงคือ สวนขนาดย่อมท่ีชั้นบนสุดสามารถมองเห็นวิวของเมืองเกียวโตท่ีสวยงาม และในย่านใจกลาง
เมืองเกียวโตน้ี ให้ท่านไดถ่้ายรูปคู่กบั “เกียวโตทาวเวอร์(Kyoto Tower)” มีความสูง 131 เมตร เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีสูงท่ีสุดของเกียวโต สร้างเสร็จในปี 1964 (ปีเดียวกนักบัการเปิดตวัรถไฟชินคนัเซ็น และงาน
โอลิมปิกกรุงโตเกียว) นบัไดว้่าเป็นจุดชมวิวอยูท่ี่ความสูง 100 เมตร สามารถชมวิวไดแ้บบ 360 องศา มองเห็น
เมืองเกียวโต(ไม่รวมค่าข้ึนทาวน์เวอร์) 

  จากนั้นน าท่านชม “วัดคิโยมิสึ” วดัท่ีสร้างข้ึนบนเนินเขาโดยการใชท่้อนซุงน ามาวางเรียงกนัและไดรั้บ
การยกยอ่งให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและด่ืม “น ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสาย” ท่ีเช่ือว่าเม่ือด่ืม
แลว้จะประสบความส าเร็จสามดา้นคือ “สุขภาพ อายุยืนยาวและความส าเร็จดา้นการศึกษา” ชมบรรยากาศ
ภายในวัดทีเ่ต็มไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ)  เป็นฉากหลงัท่ีสวยงาม เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็น
ท่ีระลึกอย่างยิ่ง อิสระกบัการเลือกซ้ือของท่ีระลึกบนถนนสาย “กาน ้าชา” อาทิเช่นเคร่ืองป้ันดินเผาสวยๆ ชา
เขียว ขนมญ่ีปุ่น พวงกญุแจ พดัญ่ีปุ่นลายซากรุะ กส็ามารถหาซ้ือท่ีน่ีไดเ้ช่นกนั  

  น าท่านเดินทางสู่ “ศูนย์การค้า เอ้าท์เล็ต” ซ่ึงเป็น Outlet Malll ดว้ยพื้นท่ีกวา้งขวาง ท่ีน่ีจึงรวบรวม
ร้านคา้แบรนดเ์นมชั้นน าท่ีมีช่ือเสียงไวม้ากมาย อาทิเช่น COACH, ONITSUKA, ADIDAS, NIKE, PERRY 
เป็นตน้ใหท่้านไดซ้ื้อสินคา้มากมายในราคาลดพิเศษตามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินโอซาก้า หรือ สนามบินนาโกย่า” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
 รับประทานอาหารกลางวนั และอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)  
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วนัทีห่ก สนามบินคนัไซ หรือ สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ 
00.30 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673 OR TG 647 
05.05 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 
                           ส าหรับคณะเดินทาง 16 – 21 พฤศจิกายน 2559 เดินทางดว้ยเท่ียวบิน TG673 KIX-BKK 00.30-05.05 

ส าหรับคณะเดินทาง 17 – 22 พฤศจิกายน 2559 เดินทางดว้ยเท่ียวบิน TG647 NGO-BKK 00.30-05.10 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทวัร์เป็นส าคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

เดนิทาง  16 – 21 / 17 – 22 พฤศจิกายน 2559 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 49,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  47,900 บาท 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 45,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -19,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเกบ็ (ค  านวณ ณ วนัท่ี 4/7/2559) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
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o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเดก็อายตุ  ่ากวา่ 1เดือน 
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  

o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณียกเลกิการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลกิการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งทีต้่องการ, และเลขที่สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
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o ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ
คืนค่าบริการได ้ 

o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


