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วนัที่ รายการ 

อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินผู่ตง – สนามบินฮิโรชิม่า – ฮิโรชิม่า    HIROSHIMA HOTEL  

2 
ฮิโรชิม่า – เกาะมิยาจม่ิา – ศาลเจา้อิสึคุชิม่า – พิพิธภณัฑอ์นุสรณ์

สถานฮิโรชิม่า – อะตอมบิคบอมบโ์ดม – ชิมาเนะ     

SHIMANE HOTEL  

ออนเซ็น 

3 
ชิมาเนะ – สวนยูชิเอ็น – ศาลเจา้อิชึโมะ – พพิธิภณัฑโ์คนนั –  

ทตโทริ    
TOTTORI HOTEL  

4 ทตโทริ – พิพิธภณัฑท์ราย – ปราสาทฮิเมจ ิ– ชินไซบาชิ – คนัไซ 
  

- KANSAI HOTEL  

5 
คนัไซ – ปราสาทโอซากา้ – สนามบินคนัไซ – สนามบินผู่ตง – 

กรุงเทพฯ  
   

 

 

เปิดเสน้ทางใหม่ ณ ภมิูภาคจูโกกุ เจาะลึกเสน้ทางมรดกโลก  

จงัหวดัฮิโรชิม่า ชิมาเนะ ทตโทร ิเฮียวโกะ 

 ชม 3 มรดกโลก ตามรอย “โคนนั” การต์นูช่ือดงั 

สกัการะเทพเจา้แห่งความสุขและการสมรส ณ ศาลเจา้อิซึโมะ 

 ล้ิมรสชาติ

อาหารญ่ีปุ่น

แบบดั้งเดิม 

มกราคม – มีนาคม 2562 

ราคาเริ่มตน้ 36,900.- 

MU 9842 BKK – PVG 09.25 – 14.40 

MU 293  PVG – HIJ  17.30 – 20.10 

MU 516  KIX – PVG  14.10 – 15.30 

MU 9853 PVG – BKK 18.30 – 22.25 
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07.00  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที่ 9 สายการบิน

ไชน่า อีสเทิรน์ แอรไ์ลน์  เคาน์เตอร ์MU เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวก

ให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง สายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์  เป็นสายการบินคุณภาพ 

สะดวกสบายเพลิดเพลินไปกบัจอโทรทศัน์ขนาดใหญ่ร่วมตรงกลาง พร้อมบริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่องถึง 2 มือ้ (ทัง้ขาไปและขากลบั)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.25 ออกเดินทางสู่  สนามบินผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์  

เท่ียวบินท่ี  MU 9842 

14.40  ถงึ สนามบินผูต่ง รอเปลีย่นเครือ่งเพื่อเดนิทางสู่ สนามบินฮิโรชิม่า 

17.30 ออกเดินทางสู่  ออกเดินทางสู่ สนามบินฮิโรชิม่า โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ 

เท่ียวบินท่ี  MU 293  

20.10 ถึง สนามบินฮิโรชิม่า (เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ ฮิโรชิม่า ณ HIROSHIMA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินผูต่ง – สนามบินฮิโรชิม่า – ฮิโรชิม่า 

http://bit.ly/2NMk5YE
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(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน นัง่เรือเฟอรี่ เพื่อเดินทางสู่ เกาะมิยาจิม่า เป็น 1 ใน 3 ของทิวทัศน์ ที่สวยที่สุดของ

ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านชม มรดกโลก ณ ศาลเจ้าอิสึคชิุม่า ถูกสรา้งมาตัง้แต่ช่วงกลางศตวรรษที ่16 

ศาลเจา้เก่าแก่ที่มอีาคารหลายหลงัเชื่อมต่อกนัและยื่นออกไปในทะเล เมื่อน ้าขึน้จะท าให้ศาลเจา้มี

ลกัษณะคลา้ยแพลอยน ้าได ้สญัลกัษณ์ประจ าศาลเจา้ คอื เสาโทริอิสีแดง กลางทะเล เมื่อน ้าขึน้จะ

เห็นเสาโทรอิิสแีดงสดลอยอยู่กลางน ้ารวมทัง้ตวัศาลเจ้าด้วย ภายในเป็นที่ประดษิฐานเทพเจา้ใน

ศาสนาชนิโต อสิระให้ท่านไดส้กัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละเกบ็ภาพความสวยงามตามอธัยาศยั ถ้าโชคดี

ถา้อาจจะไดพ้บกบัเหล่ากวางน้อยในบรเิวณเกาะมยิาจมิ่า 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า เมอืงที่ทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตร ์เนื่องจากเป็นเมอืงแรกของ

โลกที่ถูกท าลายด้วยระเบิดด้วยนิวเคลียร์ ในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 น าท่านชม พิพิธภณัฑ์

อนุสรณ์สถานฮิโรชิม่า สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึความโหดรา้ยของสงครามที่ผ่านมาและสนัตภิาพใน

อนาคต ซึ่งในอดีตญี่ปุ่ น ถูกท้ิงระเบิดนิวเคลียร์ท่ี ฮิโรชิม่าและนางาซากิ โดยค าสัง่ของ

ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา นับเป็นระเบดินิวเคลยีรเ์พยีง 2 ลูกเท่านัน้ที่น ามาใช้ในประวตัศิาสตร์

การท าสงคราม การระเบิดท าให้มีผู้เสียชีวิตที่กว่า  200,000 คนโดยนับถึงปลายปี พ.ศ. 2488 

จ านวนคนที่เสยีชวีติทนัทใีนวนัที่ระเบดิลงมจี านวนประมาณครึง่หนึ่งของจ านวนที่กล่าวนี้ และใน

ระยะต่อมากย็งัมผีูเ้สยีชวีติด้วยการบาดเจบ็หรอืจากการรบักมัมนัตรงัสทีี่ถูกปลดปล่อยออกมาจาก

การระเบดิอีกนับหมื่นคน หลงัการทิ้งระเบดิลูกที่สองเป็นเวลา 6 วนั ญี่ปุ่ นประกาศตกลงยอมแพ้

สงครามต่อฝ่ายพนัธมติร และลงนามในตราสารประกาศยอมแพส้งครามมหาสมุทรแปซฟิิกทีน่ับเป็น

การยตุสิงครามโลกครัง้ที ่2 อยา่งเป็นทางการ 

น าท่านเดนิทางสู่ มรดกโลก อะตอม มิคบอมบ ์โดม (ATOMIC BOMB DOME) ตัง้อยู่รมิแม่น ้า  

โมโตยาส ึในอดตีเคยเป็นหอส่งเสรมิอุตสาหกรรมฮโิรชมิ่า ปัจจุบนัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลก ในปี พ.ศ. 2539 อนุสรณ์สถานแห่งสงครามที่ย ้าเตือนให้ชาวฮโิรชมิ่าร าลกึถงึพลงัท าลายล้าง

ของระเบดิปรมาณู  

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั ชิมาเนะ ณ  SHIMANE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

DAY 2 ฮิโรชิม่า – เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสึคชิุม่า – พิพิธภณัฑอ์นุสรณ์สภานฮิโรชิม่า –  
อะตอมบิคบอมบโ์ดม – ชิมาเนะ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชญิท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซน็ น ้าแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้น

ใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมี

น ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่

แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า => หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่าน

มาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนยชิูเอน็ เป็นสวนญีปุ่่ นทีอ่ยูใ่นเกาะไดคนชมิะซึง่อยู่ในทะเลนะกะอุมขิองเมอืง

มตัสเึอะ สามารถมาเที่ยวได้ทัง้4ฤดู โดยฤดูใบไม้ผลมิดีอกโบตัน๋ ฤดูรอ้นร่มรื่นไปด้วยสเีขยีว ฤดู

ใบไมร้่วงมใีบไมเ้ปลีย่นส ีฤดูหนาวมทีวิทศัน์หมิะอนังดงาม เป็นสวนที่สามารถมาเที่ยวได้ตลอดปี 

ภายในจะจดัสวนเป็นวงกลมให้สามารถมาเดนิเล่นได้ มทีี่ขายอาหารให้ชมววิไปพรอ้มกบัดื่มด ่า

บรรยากาศอนังดงามของสวนแห่งนี้อกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านสู่ ศาลเจ้าอิซึโมะ (Izumo Taisha ) เป็นศาลเจา้ที่เก่าแก่ ซึ่งมคีวามส าคญัที่สุดใน  

ญี่ปุ่ นและยงัได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัทิางวฒันธรรมแห่งชาติ ศาลเจา้แห่งนี้ ไม่มกีารบนัทกึ

อยา่งแน่ชดัว่าสรา้งขึน้เมือ่ใด แต่ถอืว่าเป็นศาลเจา้ทีม่อียูใ่นช่วงตน้ 700 ปีก่อนครสิตศ์กัราช  เชื่อกนั

ว่าเป็นประทับของเทพเจ้าที่ประดิษฐานอยู่  ณ ศาลเจ้าอิซึโมะ ไทชะ คือ โอคุนินุซึโนะ โอคะมิ

(Okuninushino Okami) ตามต านานทีก่ล่าวขานกนัมานาน โอคุนินุซ ึคอืผูส้รา้งพื้นที่ประเทศญี่ปุ่ น 

และปกครองโดยอซิุโมะ และยงัเทพเจา้แห่งความสุขและการสมรส ในหมู่ชาวญี่ปุ่ นนิยมไปสกัการะ

เพื่อขอเนื้อคู่ 

จากนัน้น าท่านสู่ พิพิธภณัฑ์โกโช อาโอยาม่า ต้นก าเนิดการต์ูนอย่างเรื่อง โคนัน ยอดนักสืบจ๋ิว 

ที่มีมายาวนานกว่า 10 ปี เมื่อไปถึงท่านจะได้รบัเกมสืบสวนให้เราเล่น  จากการสังเกตรอบๆ 

พพิธิภณัฑ ์ซึง่หากท าส าเรจ็ท่านจะไดบ้ตัรสมาชกิชมรมนักสบือย่างเป็นทางการอกีดว้ย นอกจากนี้

ภายในพพิธิภณัฑย์งัมกีารจดัแสดง ประวตัผิูเ้ขยีน อุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการเขยีนการต์ูน หอ้งเก็บ

หนงัสอืการต์ูนโคนนัจากรอบโลกทีถู่กแปลมาแลว้กว่า 20 ภาษา เกมขนาดเลก็ที ่ ใชเ้ป็นปรศินาการ

ฆาตกรรม รูปปั้นเหล่าเด็กๆ นักสบืรุ่นจิว๋ รองเท้ายกัษ์ที่พระเอกของเรามกัใช้จบัคนรา้ย หุ่นเชดิ

DAY 3 ชิมาเนะ – สวนยชิูเอน็ – ศาลเจ้าอิชึโมะ – พิพิธภณัฑโ์คนัน – ทตโทริ 
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เต้นร าของเหล่าดอ็กเตอรอ์ากาซะ จอมโจรคดิ ซึ่งการแสดงจะมเีทคโนโลยถ่ีายภาพกบักลอ้งพเิศษ 

ทีต่วัเราจะถูกดงึเขา้ไปอยู่ในกล้องและสวมบทบาทที่แตกต่างกนัไป ขึน้อยู่การด์ที่ไดร้บัตอนเขา้ชม 

และท่านยงัสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากการต์ูนเรือ่งนี้ไดอ้กีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ ทตโทริ ณ TOTTORI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑท์ราย พพิธิภณัฑใ์นร่มกลางทะเลทรายทีจ่ดัแสดงประตมิากรรมทราย

ขนาดใหญ่สรา้งโดยศลิปินจากทัว่โลก ก่อนหน้านี้ได้มกีารจดันิทรรศการทรายชัว่คราวที่กลางแจง้ 

แต่ในปี 2012 พพิิธภณัฑ์ก็ยา้ยเข้าไปอยู่ในอาคารถาวร  นิทรรศการจะสลบัสบัเปลี่ยนไปทุกๆ ปี 

โดยจะเปิดให้เข้าชมในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนมกราคม นิทรรศการในแต่ละปีก็จะมี

หวัขอ้การแสดงทีแ่ตกต่างกนัเป็นภมูภิาค หรอืประเทศอื่นๆ ทีแ่ตกต่างกนั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ ปราสาทฮิเมจิ หรอื ปราสาทกระสาขาว ถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งทีเ่ก่าแก่ทีไ่ดร้บัการขึน้เป็น

มรดกโลกในปี 1993 และถอืเป็นสมบตัชิาต ินอกจากนี้ยงัเป็น 1 ใน 3 ปราสาททีค่งโครงสรา้งเดมิ

และงดงามทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ผูท้ีส่รา้งปราสาทขึน้เป็นคนแรกคอื โทโยโตม ิฮเิดโยช ิเมือ่ ปี ค.ศ. 1580 

กระทัง่ใน ปี ค.ศ. 1681 อเิคดะ เทรมุาสะ บุตรเขยของ โชกุนโทกุกาว่า อเิอยาสุ ไดบู้รณะต่อเตมิ

ปราสาทออกไปใหย้ิง่ใหญ่อลงัการซึง่แต่เดมิใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัเมอืง ศูนยก์ลางบญัชาการ

ทางทหาร แต่ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ เนื่องจากไม่มศีตัรรูกุรานตวัปราสาทเลย แมแ้ต่สมยัสงครามโลก

ครัง้ที ่2 เมอืงฮเิมจเิป็นส่วนหนึ่งในสมรภมูทิีถู่กทิง้ระเบดิอยา่งหนกัแต่ตวัปราสาทกไ็มไ่ดร้บัความ

เสยีหายหรอืโดนแตะตอ้งท าลายจากฝ่ายพนัธมติรแต่อย่างใด นอกจากนี้ ปราสาทแห่งนี้ท าการเปิด

อกีครัง้ในเดอืนมคี. 2015 หลงัจากปิดปราสาทถงึ 5 ปีเพื่อซ่อมแซมอยา่งละเอยีดดว้ยวธิดี ัง้เดมิ

ตัง้แต่ภายนอกจนถงึภายในปราสาท 

น าท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของโอซาก้า ภายในย่านน้ีท่านจะพบกบัรา้นคา้เก่าแก่

ปะปนกนัไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายประเภทหลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรบัเดก็

และผูใ้หญ่ ซึง่ยา่นน้ีถอืว่าเป็นยา่นแสงสแีละบนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของโอซาก้า อกีทัง้ยงัมี

รา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึง่เสน่หอ์ยา่งหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกรา้นคา้จะประดบัประดารา้นของ

DAY 4 ทตโทริ – พิพิธภณัฑท์ราย – ปราสาทฮิเมจิ – ชินไซบาชิ – คนัไซ 
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ตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดดัท าใหเ้ป็นรปูปู กุง้ และปลาหมกึ ซึง่นกัท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะ

ถ่ายรปูกนัเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจดุเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ด้

มากทีสุ่ด เพื่อดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้

ของ กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง อสิระเพื่อใหท้่านเลอืกหาซือ้ของตอ้งใจนานา

ชนิด อาท ิเครือ่งส าอางค ์ เสือ้ผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เครือ่งไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศ้ย 

**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั คนัไซ ณ KANSAI HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 
  

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูป) ปราสาทที่อลงัการและยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น 

สญัลกัษณ์โดดเด่นของโอซาก้าซึ่งโอบลอ้มด้วยก าแพงหนิแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญี่ปุ่ น

ในสมยัโบราณกว่าหมื่นคนเพื่อระดมสรา้งเสรจ็สิน้ภายในเวลา 3 ปี สรา้งไดอ้ยา่งประณีตงดงามและ

มหศัจรรย์ยิง่ ชมความงามพรอ้มบนัทกึภาพเป็นที่ระลกึ สรา้งโดยโชกุน โตโยโตม ิฮเิดโยช ิเป็น

สญัลกัษณ์อันโดดเด่นของโอซาก้า โอบล้อมด้วยก าแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมยั

โบราณสรา้งไดอ้ยา่งประณตีงดงามมาก 

**อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

14.10 ออกเดินทางสู่  สนามบินผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์  

เท่ียวบินท่ี  MU 516 

16.25  ถงึ สนามบินผูต่ง มหานครเซีย่งไฮ ้รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู 

18.25 ออกเดนิทางสู่ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบนิ ไชน่า อีสเทิรน์ แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี MU 

9853 

21.55  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

 

DAY 5 คนัไซ – ปราสาทโอซาก้า – สนามบินคนัไซ – สนามบินผูต่ง – กรงุเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง :  

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  
2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  
2 – 5 ปี 

(มีเตียงเสริม) 

ราคาเดก็  
2 – 5 ปี  

(ไม่มีเตียงเสริม) 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

19 – 23 ม.ค. 36,900 บาท 35,900 บาท 33,900 บาท 10,000 บาท 

23 – 27 ก.พ. 36,900 บาท 35,900 บาท 33,900 บาท 10,000 บาท 

23 – 27 มี.ค. 43,900 บาท 42,900 บาท 40,900 บาท 10,000 บาท 
 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครือ่งทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 2 ใบละ 23 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ

เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผู้ก าหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,000 บาท/คน/ทริป   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 1 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   
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หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานที่

ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สูบ

บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพร้อมใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 


