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วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ - - - - 

2 
สนามบนิคนัไซ - โอคายามา่ – ปราสาทโอคายามา่  

สวนโคราคเุอน – ครุะชกิ ิ– IVY SQUARE – พพิธิภณัฑ ์โมโม
ทาโร ่– BIKAN HISTORICAL QUARTER  - ฮโิรชมิา่ 

-   
DAIWA ROYNET HOTEL 

HIROSHIMA หรอื 
เทยีบเทา่ 

3 

ฮโิรชมิา่ – เมอืงอวิะคนุ ิ–  ปราสาทอวิะคนุ ิ

สะพานคนิไตเกยีว– ศาลเจา้อสิคึชุมิะ – อะตอมมคิบอมบโ์ดม   

สวนสนัตภิาพ และพพิธิภณัฑส์งคราม – โอโคโนมยิากมิูระ  

ชอ้ปป้ิงฮอนโดร ิ

  - 
DAIWA ROYNET HOTEL 

HIROSHIMA หรอื 
เทยีบเทา่ 

กําหนดการเดนิทาง 
25 – 30 ม.ค. 60, 15 – 20 // 16 – 21 ก.พ. 60 
01 – 06  // 03 – 08 ม.ีค 60 48,900.- 

FIGHT DETAIL 
TG 622 BKK - KIX 23.15 - 06.25 
TG 673 KIX - BKK 17.45 - 22.00 



4 
โกเบ - ฮาเบอรแ์ลนด(์ถา่ยรูปพอรต์ ทาวเวอ่ร)์  

ศาลเจา้อคิตุะ – SANDA OUTLET – โอซากา้           
  - 

 STAR GATE HOTEL 
OSAKA 

 หรอื เทยีบเทา่ 

5 ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิและชอ้ปป้ิง
ยา่นนมับะ   - - STAR GATE HOTEL  

หรอื เทยีบเทา่ 

6 
รงิกุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ท  –  เอออน พลาซ่า  

สนามบนิคนัไซ – กรุงเทพฯ   - - - 

วันแรก  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ                                 

20.00 น.  พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

   โดยสายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 

23.15 น.   เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 

   (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

วันที่สอง        สนามบินคนัไซ – โอคายาม่า – ปราสาทโอคายาม่า – สวนโคราคุเอน – คุระชิกิ –  

     BIKAN HISTORICAL QUARTER – พิพธิภณัฑ์ โมโมทาโร่ – IVY SQUARE – ฮิโรชิม่า                                           

06.25 น.   เดินทางถึง สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ณ ประเทศญี่ปุ่ น หลังจากผ่านข้ันตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

นําท่ าน เดินทาง สู่โอคายาม่า  ถือเ ป็นจังหวัดศูนย์กลางทางภาคใต้ของเกาะฮอนชู ติดกับทะเล เซโตะ                        

เป็นเสน้ทางสาํคญัที่ใชใ้นการเดินทางสู่เกาะชิโกก ุทาํใหเ้มืองโอคายาม่าเป็นเมืองท่าสาํคญัทั้งดา้นคมนาคม และการ

คา้ขายมาตั้งแต่อดีต  

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํชม “ปราสาทโอคายาม่า” หรือ ปราสาทอีกา ( U-JO ) ตวัปราสาท

ภายนอกเป็นสีดาํ เป็นหน่ึงในร้อยปราสาทยอดนิยมในญี่ปุ่ น ที่ใชเ้วลา

สร้าง 8 ปีจนแล้วเสร็จในปี 1597 โดยอาคารหลงัเดิมได้ถูกทาํลายลง

ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 และ ไดมี้การบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1966 ตวั

ปราสาทมีทั้งหมด 6 ชั้น ภายในจะเป็นที่เก็บสมบติัอนัเก่าแก่ มีการจดัแสดงนิทรรศการ ประวติัความเป็นมา การ

พฒันาของการสร้างปราสาท อิสระใหท่้านเดินชมกนัตามอธัยาศยั 

จากนั้น นําชม “สวนโคระคุเอน” เป็นผลงานช้ินเอกท่ีสร้างขึ้นในปี 1700 โดย

ตระกูลขนุนางยคุศกัดินาโอคะยะมะ  ใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง 14 ปีกว่าจะ

เสร็จสมบูรณ์ สวนน้ีไดช่ื้อว่าสวยงามท่ีสุดติดอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศ

ญี่ปุ่ น สวนน้ีเป็นตวัแทนของสวนแบบญี่ปุ่ นที่มีความงดงามที่แตกต่างไป

ตามฤดูกาล จึงเรียกกนัอีกอยา่งหน่ึงว่า “สวนส่ีฤดู” สวนน้ียงัออกแบบที่

ทาํใหส้ามารถเดินชมสวนไดอ้ยา่งสะดวกสบาย เพราะมีการสร้างทางเดินที่เช่ือมไปยงัสถานที่ต่าง ๆ เช่น ลานกวา้ง 

สระนํ้ า ลาํธาร หรือโรงเก็บชา ฯลฯ เขา้ไวด้ว้ยกนั  



จากนั้น   นาํท่านไปยงัเมือง “คุระชิกิ” ที่รู้จกักนัดี และมีความสาํคญัในฐานะเขตอนุรักษก์ลุ่มโบราณสถานที่มีคุณค่า เป็น

ศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้ที่รุ่งเรืองในศตวรรษที่ 17 ทั้งยงัเป็นย่านที่อบอวลไปด้วยกล่ินอายของเสน่ห์เมืองเก่าที่

สงบสุข ชม “Ivy Square” ตึกอิฐแดงที่ปกคลุมไปดว้ยพรรณไมสี้เขียวแปลกตา แต่ก่อนเคยเป็นโรงงานแต่ปัจจุบนั

ไดรั้บการบูรณะและเปล่ียนเป็น ร้านอาหาร โรงแรม และร้านขายของแทน อิสระให้ท่านไดเ้ดินชม เก็บภาพ หรือ

เดินเลือกซ้ือสินคา้ของที่ระลึกกนัตามอธัยาศยั 

จากนั้น  ชม “พิพิธภัณฑ์โมโมทาโร่” ที่บอกเล่าเร่ืองราวของนิทานพื้นบา้นเด็กชายที่เกิดจากลูกทอ้อนัโด่งดงั จดัแสดงรูปป้ัน 

รูปวาดการ์ตูนต่างๆ ใหท่้านเดินชมกนัตามอธัยาศยั 

จากนั้น  นําท่านไปยงั “Kurashiki Bikan Historical Quarter” ชมบา้นญี่ปุ่ น

โบราณสีขาว และตน้หลิวนอ้ยใหญ่เรียงรายริมนํ้ า ท่านจะไดส้ัมผสัอิทธิผล

วฒันธรรมตะวนัตกที่ผสานกบัวถีิชีวติแบบญี่ปุ่ นไดอ้ยา่ง ลงตวั เห็นไดจ้าก

สถานท่ีสาํคญัดา้นวฒันธรรม พพิธิภณัฑต์่างๆมากมาย  

คํา่                  รับประทาน อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

   พักที่ DAIWA ROYNET HOTEL HIROSHIA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม        ฮิโรชิม่า – เมืองอิวะคุนิ – ปราสาทอิวะคุนิ –  สะพานคนิไตเกียว– ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ –  

     อะตอมมิคบอมบ์โดม – สวนสันติภาพ และพพิธิภัณฑ์สงคราม – โอโคโนมิยากมูิระ – ช้อปป้ิงฮอนโดริ 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม  

  นาํท่านเดินทางสู่เมืองอิวะคุนิ จงัหวดัยามะงุจิ  เดินทางสู่ “ปราสาทอิวะคุนิ” ท่ีถูกบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1962 ใน

แบบของสถาปัตยกรรมในสมยั โมโมยามะผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบยโุรปจนที่กล่าวกนัว่าเป็นปราสาทที่มี

เอกลกัษณ์ แห่งหน่ึง ในประเทศญี่ปุ่ น ภายในเป็นพพิธิภณัฑซ่ึ์งจดัแสดงพวกชุดเกราะ และดาบโบราณ เป็นตน้ 

จากนั้น ชม “สะพานคนิไตเกียว” สะพานไมโ้บราณ ที่ติดอนัดบั 1 ใน 3 สะพานที่มีตวามงามที่สุดในญี่ปุ่ น สะพานไม ้5โคง้

น้ี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1673 เพื่อใชข้า้มแม่นํ้ าไปยงัปราสาทอิวะคุนิท่ีอยุ่บนเขาอีกฝ่ังนึง ตวัสะพานยาว 175 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร ในอดีตนั้นตวัสะพานสร้างโดยการ นําไม่มาขดักันไม่มีการใช้ตะปูเลย ต่อมาสะพานได้รับความ

เสียหายภยัธรรมชาติต่างๆ จึงไดมี้การเสริมโครงดว้ยเทคโนโลยสีมัยใหม่เพือ่เพิม่ความแขง็แรงใหส้ะพานน้ี 

 
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านไปยงั “ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ” ศาลเจา้ในศาสนาชินโตที่สร้างขึ้น

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 โดย ผูท้รงอิทธิพลในยคุนั้นอยา่ง ไทระ 



โนะ คิโยโมริ ปัจจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประจาํจงัหวดั ฮิโรชิม่าท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี ค.ศ.1996 โดดเด่นดว้ยโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ที่อยู ่กลางทะเล ตวัศาลเจา้หลกัเอง

ก็สร้างใหย้ืน่ออกไปในทะเลเช่นกนั เป็นสถานที่ที่มีทิวทศัน์ทางทะเลที่สวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศ ให้ท่าน

ไดเ้ก็บภาพกนัตามอธัยาศยั 

จากนั้น นาํท่านไปยงั “อะตอมมิคบอมบ์โดม สวนสันติภาพ และพิพิธภัณฑ์สงคราม” 

ซ่ึงเป็นสถานที่จดัแสดง ซากคอนกรีตท่ีเหลือจากการถูกระเบิดโจมตีทาง

อากาศ โดยสถานที่แห่งน้ีเป็นจุดศูนยก์ลางของระเบิดลูกนั้นที่ถูกทิ้งลงมาเม่ือ

วนัที่ 6 สิงหาคม 1945 ซ่ึงสถานที่แห่งน้ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากองค์การ 

UNESCOใหเ้ป็นมรดกโลกดว้ย  

จากนั้น   นาํท่านเดินทางสู่ “โอโคโนมิยากมูิระ” แหล่งรวมร้านโอโคโนมิยากิ(พซิซ่าญี่ปุ่น)  ช้ึ

นช่ือในแบบฉบบัของเมือง  ฮิโรชิม่า หรือที่บางคนเรียกวา่ “ฮิโรชิม่ายากิ” ขณะที่โอ

โคโนมิยากิแบบโอซากา้จะปรุงด้วยการนําแป้งและวตัถุดิบทั้งหมดผสมรวมกัน 

จากนั้นจึงนาํไปผดัและย่างบนกระทะร้อน แต่ฮิโรชิม่ายากิจะไม่ผสมวตัถุดิบ กับ

แป้ง แต่จะค่อยๆ ทาํไปทีละชั้น และจะใส่เสน้ลงไปดว้ย ใหท่้านไดเ้ลือกร้านที่ถูกใจ

รับประทานกนั ตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าใชจ่้าย) 

จากนั้น  ไปชอ้ปป้ิงกนัต่อที่ “ฮอนโดริ ” ยา่นการคา้ที่ใหญ่ของเมืองฮิโรชิม่าอิสระให้ท่านไดเ้ลือกชม และซ้ือสินคา้นานา

ชนิดเป็นของฝาก หรือที่ระลึกกนัตามอธัยาศยั 

คํา่                  รับประทาน อาหารคํา่ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า   

         พักที่ DAIWA ROYNET HOTEL HIROSHIA หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี             โกเบ -  ฮาเบอร์แลนด์(ถ่ายรูปพอร์ต ทาวเว่อร์) – ศาลเจ้าอิคุตะ – SANDA OUTLET – โอซาก้า          

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 

  นาํท่านสู่เดินทางสู่เมืองโกเบ ไปยงั “ฮาเบอร์แลนด์” ย่านบนัเทิงริมทะเลของ

เมืองโกเบ มีหา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหาร โรงหนังไปจนถึงสวนสนุก และที่น่ียงั

เป็นจุดนัดพบของคู่รักหนุ่มสาว เน่ืองจากทศันียภาพของอ่าวริมทะเลของเมือง

โกเบนั้นสุดแสนจะโรแมนติค ให้ท่านได้เก็บภาพวิวทะเล และ “พอร์ต ทาว

เว่อร์” สัญญลักษณ์ที่สําคัญแห่งหน่ึงของเมืองโกเบ จากนั้ นอิสระให้ท่าน

รับประทานอาหาร และเดินชอ้ปป้ิงกนั  ตามอธัยาศยั  

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 

นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าอิคุตะ” ศาลเจา้ชินโตที่ตั้งอยูใ่นเมืองโกเบ และศาลเจา้แห่งน้ีจึง

เป็นหน่ึงในศาลเจา้ที่มีอายเุก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่ น สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจา้แห่ง

การแต่งงาน (ความรัก) เราจึงเห็นคู่รักพากนัจูงมือเดินเขา้ไปกราบไหวข้อพร 

ใหท่้านไดศ้กัการะขอพรกนัตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “SANDA 



OUTLET” ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบั สินคา้แบรนด์เนมมากมาย อิสระให้ท่านได ้“เลือกชม และซ้ือ” สินคา้ตาม

อธัยาศยั 

คํา่                  รับประทาน อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

   พักที่ STAR GATE HOTEL OSAKA  หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า             ปราสาทโอซาก้า – ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ และช้อปป้ิงย่านนัมบะ     

                           หรือ เลือกซ้ือทัวร์เสริม : ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (เพิ่มเงินผู้ใหญ่ 2,800 บาท, เด็ก 1,900 บาท / ท่าน)                                                                             

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 

ท่านที่ซ้ือทัวร์เสริม ---> เดินทางสู่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” ท่านจะไดส้ัมผสักบัเร่ืองราวมหัศจรรย ์ ในโลก

ของสีสนัแห่งจินตนาการ พร้อมทั้งต่ืนเตน้เร้าใจไปกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดกบัสวนสนุกอนัยิง่ใหญ่ตระการตาของ

โลกภาพยนตร์ ให้ท่านร่วมสนุกทา้ทายกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด ต่ืนเตน้ ระทึกใจจากหนังดงัที่ท่านช่ืนชอบ 

เช่น โซน “ฮอลลิวูด” ท่านจะไดส้นุกสนานกบัเคร่ืองเล่นสุดฮอท “สไปร์เดอร์แมน เดอะไรด”์ ที่รอให้ท่านพิสูจน์

ความมนัส์ คน้หาความลบัของ “ไอแ้มงมุม” กบัเคร่ืองเล่น 3D ให้ท่านผจญภยักบัไอแ้มงมุม ต่อสู้กบัเหล่าวายร้าย 

ทุกความรู้สึกเหมือนจริง สมัผสัไดต่้างจากเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ ที่ท่านไดเ้คยสัมผสัมา พบกบัการผจญภยักบัโลกของไซ

เบอร์แห่งแรกของโลกร่วมกบั “TERMINATOR 2” ที่ปรากฎขึ้น พร้อมกบัพลงัที่ทาํใหท่้านตอ้งผงะจนหลงัติดพนัก

เกา้อ้ี ผจญภยัไปกบั “PETER PAN’S NEVERLAND” ความฝันและความรู้สึกที่จะทาํให้ ทุกท่านไดรั้บทราบถึง 

“หวัใจของความเช่ือมัน่” ใหท่้านไดส้นุกต่อ กบัโซน “ซานฟรานซิสโก” พบกบัฉากเพลิงไหมท้ี่ลุกไหมอ้ยา่งรุนแรง

จากเร่ือง “แบค็ดราฟท”์ หรือ นัง่รถซีมูเลเตอร์ยอ้นเวลาหาอดีตกบัไมเคิล  เจฟอกซ์ จากเร่ือง “แบ็ค ทู เดอะฟิวเจอร์” 

โซน “จูราสสิค พาร์ค” ใหท่้านล่องเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเร่ือง “จูราสสิค พาร์ค” หรือ โซล “ อะมิตี วลิเลจ” 

ใหท่้านนัง่เรือเพือ่พบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยูใ่นเหตุการณ์จริงกบั “จอว”์ ใชทุ้นสร้างมหาศาลกว่า 1,500 

ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์ นอกจากน้ียงัมีขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการ์ตูนดงั ของค่ายยนิูเวอร์แซล อยา่ง Snoopy, Elmo 

and friends, Kitty, Shrek, Woody และอ่ืนๆและที่พลาดไม่ไดก้บั เคร่ืองเล่นใหม่จากภาพยนตร์ สุดฮิต “Wizarding 

World of Harry Potter” ที่กาํลงัเป็นที่นิยมกนัอยูใ่นขณะน้ี นาํท่านต่ืนตากบั “โรงถ่ายภาพยนตร์” ที่แบ่งออกเป็น

โซน เช่น ฮอลลีวูด๊...สมัผสับรรยากาศการต่อสูแ้ละการไล่ล่าท่ีดุเดือดเร้าใจสัมผสัประสบการณ์สนุกต่ืนเตน้กบัการ

หอ้ยโหนโผนทะยานไปกบัซุปเปอร์ฮีโร่สายพนัธุใ์หม่ “Spider Man”  

        จากนั้นใหท่้านไดท่้องไปยงัโลกแห่งเวทมนตท์ี่ร่ายมนตใ์ส่ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ทัว่โลก ในโซน THE WIZARDING 

WORLD OF HARRY POTTER ดว้ยการเนรมิตพื้นที่ 1 ใน 5 ของสวนสนุกแห่งน้ี ให้เป็นฉากต่างๆของโลกเวท

https://www.google.co.th/search?client=opera&hs=cnl&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ei=cI_0U4ryMMK9ugTOrIL4Bw&ved=0CBoQvwUoAA


มนต ์ทั้ง โรงเรียนฮอกวอตส์ ของเหล่าพ่อมด แม่มด หมู่บา้นฮอกม้ีด สถานีรถไฟคิงส์ครอส ร้านขายของแปลก

ประหลาดในโลกแห่งจินตนาการแห่งน้ี และไม่พลาดกบัการลอง บตัเตอร์เบียร์ เคร่ืองด่ืมขึ้นช่ือของเหล่าพ่อมด แม่

มด อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ที่ระลึก ทั้ง ไมก้วาดกายสิทธ์ิ หรือเคร่ืองมือเวทมนตต่์างๆ เป็นตน้ 

 
 

ท่านที่ไม่ได้ซ้ืทวัร์เสริม ---> 

นาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ถ่ายรูปด้านนอก) สร้างขึ้น ในปี 1583 

โดย ท่านไดเมียว ฮิเดโยชิ โทโยโทมิ ปราสาทแห่งน่ีล้อมรอบด้วยกาํแพง

หินแกรนิตขนาดมหึมา และคูนํ้ า   ขนาดใหญ่ เพือ่ป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก 

โดยหินแต่ละกอ้นมีการวางทบัซอ้นกนัอยา่งแน่นหนา  และแข็งแรงโดยไม่ได้

ทาํการตดัหินเลย หลงัจากการเสียชีวติของท่าน ฮิเดโยชิ ปราสาทถูกลายลงโดย

ทหารของโทคุงาวะและเป็นการปิดฉากตระกูลของโทโยโทมิ ในปี 1997 มีการบูรณะคร้ังใหญ่ และปรับปรุงดา้นใน

ใหท้นัสมยั กลายเป็นพพิธิภณัฑเ์ก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของปราสาทและเร่ืองราวของท่านไดเมียว ฮิเดโยชิ โท

โยโทมิ ผูริ้เร่ิมการก่อสร้างปราสาท ใหท่้านเก็บภาพกนัตามอธัยาศยั   

จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลิน

กบัการชอ้ปป้ิงไร้ขีดจาํกดั  บนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และ

หา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้มากมาย ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ 

กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองสาํอางและสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod 

กลอ้ง นาฬิกา Mp3 มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเสน้น้ี 

และชอ้ปป้ิงกนัต่อที่ยา่น “นัมบะ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งหน่ึงของเมืองโอ

ซากา้ที่อยูติ่ดกบัยา่น “ชินไซบาชิ” มีทั้งร้านคา้ และห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง ให้ท่านไดเ้ลือก

ซ้ือสินคา้ต่างๆ ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองสาํอาง กลอ้ง นาฬิกา และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิคต่างๆกนัตามอธัยาศยั 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 

คํา่                  รับประทาน อาหารคํา่ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า   

         พักที่ STAR GATE HOTEL OSAKA  หรือเทียบเท่า 

วันที่หก            ริงกพุรีเมีย่มเอ้าท์เลท็  –  เอออน พลาซ่า – สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ                                                                   

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 



จากนั้น นาํท่านไปยงั “ริงกพุรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท” แหล่งรวบรวมสินคา้แบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 120 ร้าน 

รอให้ท่านเลือกซ้ือ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นนาํนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, 

รองเทา้, เส้ือผา้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” เพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง และเลือกซ้ือของฝากอยา่งเตม็ที่ก่อนเดินทางกลบั  

 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 

        สมควรแก่เวลา ***รับคณะทีซ้ื่อทวัร์เสริม ณ จุดนัดพบ*** เพือ่เดนิทางไปยงัสนามบิน  

17.25 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที่  TG 673 

22.00 น.  เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

 
 

หมายเหตุ  :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 
 
อตัราค่าบริการ  (ราคาต่อ 1 ท่าน) 
 

วันเดินทาง 
ราคา 

บาท / ท่าน 
ผู้ใหญ่ 

เด็ก 1 ท่าน พัก
กับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน พัก
กับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 
(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 1 ท่าน พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

25 – 30 ม.ค. 60 
15 – 20 ม.ค. 60 
16 – 21 ก.พ. 60 
01 – 06 ม.ีค  60 
03 – 08 ม.ีค  60 

รวมตั๋ว 48,900.-  45,900.- 45,900.- 42,900.- 
8,000.-  

ไม่รวมตั๋ว 30,900.-  30,900.- 30,900.- 27,900.- 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึจํานวนตามทีก่ําหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

2. กรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศ หรอื ระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวันเดนิทางทีท่า่นไดทํ้าการจองไวก้บั

ทางบรษัิทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ กอ่นการชาํระเงนิคา่ตัว๋ดงักลา่ว หากเกดิขอ้ผดิพลาด  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดความดแูลรบัผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ดงักลา่วทกุกรณี 

3. การชําระคา่บรกิาร  

3.1 กรุณาสาํรองทีน่ั่ง พรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ทวัร ์ทา่นละ 10,000 บาท  

3.2 กรุณาชาํระคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามกาํหนดการในใบแจง้การชาํระเงนิ 

3.3 กรุณาชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด 15 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามกาํหนดการในใบแจง้การชาํระเงนิ 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมดัจําทัง้หมด 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันข ึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท  



4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 - 30 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 10,000 บาท 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 25 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.5 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.6 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่งกบัสาย

การบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.7 กรณีวซีา่ไม่ผ่าน (ทา่นไดใ้หค้วามร่วมมอืในการเตรยีมเอกสารอย่างถกูตอ้ง และตรงตามกาํหนดเวลา)  

ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืคา่ทวัรใ์ห ้โดยหักคา่บรกิาร 2,000 บาท ตอ่ ทา่น  

4.8 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่และฟังผลวซีา่หลงัจากวนัทีท่างบรษัิทฯ ไดด้ําเนนิการออกตัว๋  

เครือ่งบนิแลว้ หากวซีา่ของทา่นไม่ผา่น ทางบรษัิทฯ ขอเรยีกเก็บคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะขึน้อยู่กบั

ราคาตัว๋เครือ่งบนิในแตล่ะกรุ๊ป)  

4.9 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิาร รายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง  

พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่เขา้สถานที ่และคา่ใชจ้่ายนัน้ๆคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1.คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ (ต ัว๋กรุ๊ป บนิไป – กลบั พรอ้มคณะ) ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัร์

ขา้งตน้ การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้ 50% โดยขึน้อยู่

กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนิ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดนัน้ ออกโดยสายการบนิ ทางบรษัิทไม่

อาจกาํหนดเองได ้อนงึการเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลงั หากมคีา่ใชจ่่ายใดๆ ทเีพิม่ข ึน้ ถอืเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่าง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ ตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 

2.คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

หมายเหต ุหอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่

อาจจะทําใหท้า่นไม่ไดห้อ้งตดิกันตามทีต่อ้งการ ดังนัน้ท่านควรทีจ่ะสง่เรื่องแจง้ขอหอ้งพักดังกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลา อย่าง

นอ้ย 30 วัน 

3.คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

การจัดโปรแกรมทวัรเ์ป็นการกําหนดโปรแกรมลว่งหนา้ หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทําการ หรือ 

ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื หากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชม

สถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษัิทฯไม่สามารถ คนืเงนิใดใหแ้กท่า่นได ้  

4.เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  

      5.คา่นํา้หนกัสมัภาระไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั / 1 ใบ และ สมัภาระไม่เกนิ 7 กโิล สามารถตดิตวัข ึน้เครือ่งไดท้า่นละ1 ใบ 

   คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

 

 

 

 



 

 

 

6.คา่ประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 - กรณีผูเ้ดนิทางอายุ 6 เดอืน - 75 ปี จะมสีทิธริับ 100% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
 - กรณีผูเ้ดนิทางอายุ 76 ปี ข ึน้ไป  จะมสีทิธริับเพยีง 50% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
หมายเหต ุในกรณีเกดิอุบัตเิหตใุนระยะเวลาการเดนิทาง จํากดัจํานวนเงนิความรบัผดิชดใช ้ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
กรณีดงัตอ่ไปนี ้ทางบรษิทัประกนัภยัไมคุ่ม้ครองตอ้งทําเป็น แผนแบบเดีย่วเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
1. กรณีผุเ้ดนิทาง ไม่เดนิทางไป - กลบัพรอ้มคณะ  
2. กรณีเดนิทางคนละสายการบนิกบัคณะ 
3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดเ้ดนิทางเริม่ตน้จากประเทศไทย  
*** กรณีดงักลา่วขา้งตน้ ทางประกนัภยัการเดนิทางจะไม่รบัผดิชอบไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ *** 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึจํานวนตามทีก่ําหนด  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ ทีจํ่าเป็น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ และ การนําส ิง่ของที ่ผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน  

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน 

ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

3. (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

5. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้าน เหลอืมากกว่า 6 เดอืน ข ึน้ไป นับจากวันทีผู่โ้ดยสารเดนิทาง 

กรณีหนังสอืเดนิทาง (พาสพอรต์) หมดอายุไมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯไม่ขอรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายไม่วา่กรณี

ใดๆทัง้ส ิน้ 

2.  กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหต ุโปรแกรมจัดทําขึน้สาํหรับผูท้ีป่ระสงคเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ เนื่องจากบรษัิททวัร ์ไม่สามารถรับผดิชอบ กรณี

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ – ออก เมอืง ปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ คา่ใชจ้่ายทัง้หมดเป็นการชาํระขาดลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

ทัง้ส ิน้ ไม่สามารถคนืไดไ้ม่ว่ากรณีใด 
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