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BIG WESTERN JAPAN 6 DAYS/4 NIGHTS 

ฟกุุโอกะ – ฮโิรชิม่า – โอซากา้ 

เท่ียวชมประเทศญีปุ่่นฝ่ังตะวนัตกอนัน่าคน้หาและน่าประทบัใจ 

: เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู 

: ศาลเจา้ดาไซฟุ นมสัการศาลเจา้อนัศกัด์ิสิทธ์ิที่สุดในญี่ปุ่น 

:  สะพานคินไตเคียวเป็น 1 ใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น 

: สวนสนัตภิาพ เคยถูกระเบิดปรมาณูทิ้ งลง เม่ือสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

: พรอ้มกบัอาบน ้าแร่ญี่ปุ่น “อ็องเซ็น” กลางธรรมชาตอิยา่งแทจ้ริง 

: แถมฟรี!!! อาบทรายรอ้น เพ่ือสุขภาพ สไตลค์นญี่ปุ่น 

 

 
 

 
 

สะสมไมล ์50% 

สะพานคินไตเคียว เกาะมิยาจม่ิา,ศาลเจา้อิสคึุชิมะ ปราสาทโอคายาม่า 
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วนัศุกรท์ี่ 12 ตุลาคม 2561 (1) กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตทูางเขา้ 2-3 เคานเ์ตอร ์C-D สายการบิน

ไทย (TG) เจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 

วนัเสารท์ี่ 13 ตุลาคม 2561 (2) ฟุกุโอกะ – ท่าเรือโมจโิกะ - เมืองอิวาคุนิ – สะพานคินไตคียว  

      นัง่กระเชา้ข้ึนปราสาท – ปราสาทอิวาคุนิ – เมืองฮิโรชิม่า 

00.50 น.           เดินทางสู่ เมืองโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 648 

DAY ITINERARY 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ     

2 

ฟุกุโอกะ (TG648 00.50-08.00)-ท่าเรือโมจโิกะ

สะพานคินไตคียว – นัง่กระเชา้ข้ึนอิวาคุนิ  

ปราสาทอิวาคุนิ-ฮิโรชิม่า 

 
  GRANVIA HIROSHIMA 

HOTEL 

3 

นัง่เรือเฟอรร์ี่เกาะมิยาจม่ิา-ศาลเจา้อิสึคุชิมะ – สวน

สนัติภาพ-อะตอมมิคบอมบโ์ดม-โอคายาม่า-ถนน

ยีนสโ์คจม่ิา 

   WASHU HIGHLAND HOTEL 

พิเศษ อาบอ็องเซน” 

4 
ปราสาทโอคายาม่า-สวนโคระคุเอ็น-โกเบฮารเ์บอร์

แลนด ์– โอซากา้ 

   
MITSUI GARDEN HOTEL 

OSAKA PREMIER 

5 อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั    
MITSUI GARDEN HOTEL 

OSAKA PREMIER 

6 
รินกุ เอา้ทเ์ลต – หา้งอิออน – สนามบินคนัไซ  

(TG673 17.35-21.25) 

 
   

ก าหนดการเดินทาง 

58,900.- 12 – 17 ตุลาคม 2561 

วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร. 9 
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08.00 น. (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.) เดินทางถึง เมืองฟุกุโอกะ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและด่านศุลกากรแลว้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือโมจิ(Mojiko) เป็นจุด

เช่ือมต่อระหว่างเกาะคิวชูกับเกาะใหญ่ฮอนชู และเคยเป็นท่าเรือส าคัญท่ีใชใ้นการ

ติดต่อคา้ขายกบันานาชาติระหวา่งช่วง ค.ศ. 1900 ซ่ึงปัจจุบนัไดย้า้ยไปอยูท่ี่ท่าเรืออ่ืน

แลว้ ท่าเรือโมจิจึงถูกเปล่ียนใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเพราะมีการอนุรกัษ์ตึกเกาะสไตล์

ยุโรปเอาไวม้ากมายตั้งแต่ยุคเมจิเลยทีเดียว เร่ิมตน้จากท่ีสถานีรถไฟโมจิโกะ ตวัสถานี

รถไฟท่ีเก่าแก่มาก เป็นอาคารสถานีแรกของรถไฟสายคาโงะชิมะ ท่ีฝั่งตรงขา้มทาง

ขวามือของสถานีรถไฟเมจิโกะจะมี อาคารคลบัเฮา้ท่ีครั้งหน่ึงเคยใชเ้ป็นอาคารรบัรอง

ให้กับอัลเบิร์ต ไอสไตน์เมื่อครั้งมาเยี่ยมญ่ีปุ่นด้วย ปัจจุบันท่ีชั้นล่างได้เปิดเป็น

รา้นอาหารและชั้นบนเป็นส่วนจดัแสดงขา้งๆสถานีรถไฟ 

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอิวาคุนิ(Iwakuni) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูท่างตอนใตข้องจงัหวดั

ยามากจิูมีประชากรอาศยัเพียง150,000คน ในสมยัเอโดะ เมืองอิวาคูนิเป็นเมืองหน่ึง

ในอาณาจกัรศกัดินาของญ่ีปุ่น มีปราสาทเก่าท่ีสรา้งข้ึนในปี 1960 นับเป็นสถานท่ีท่ี

ดึงดดูใหนั้กท่องเท่ียวตอ้งมาเยือน เพ่ือน าท่านเดินทางชม สะพานคินไตเคียว เป็น

สะพานท่ีทอดขา้มแม่น ้านิชิกิและพุ่งตรงไปยงัปราสาทอิวาคนิู ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาอีก

ฝัง่หน่ึงของแมน่ ้า เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีโดดเด่นและมีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองน้ี มีรปูร่างเป็น

เอกลกัษณ ์ สะพานแห่งน้ีมีความสวยงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไมผ้ลิในตน้

เดือนเมษายน จะเต็มไปดว้ยดอกซากุระสีชมพท่ีูบานสะพรัง่ทั้งสองฝัง่ สะพานคินไต

เคียวเป็น 1 ใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น ร่วมกบัสะพานชินเคียว ท่ีเมืองนิกโก ้

และสะพานซารุฮาชิท่ีโอสึกิ ใชว้ิธีสรา้งแบบดั้งเดิม ซ่ึงไม่ใชต้ะปแูมแ้ต่ตวัเดียว โดยการ

เขา้ช้ินดว้ยสลกั มีทั้งหมด 5 โคง้ ตอ่จากนั้นน าท่านนัง่กระเชา้ข้ึนชมความงดงาม

ของปราสาทอิวาคุนิ ท่ีเร่ิมสรา้งข้ึนในตน้สมยัเอโดะ ปี 1608 ท่ีตั้งของปราสาทมี

ขอ้ดีทางธรรมชาติคือ อยูบ่นภเูขาชิโรยามา่ ลอ้มรอบดว้ยคนู ้าธรรมชาติของแม่น ้านิชิกิ 

ดว้ยความสูงของปราสาทท่ีมีถึง 4 ชั้น ท าใหส้ามารถเห็นเมืองจากชั้นบนออกไปไดไ้กล

ถึง 200 เมตร ทั้งยงัมองเห็นสะพานคินไตเคียวไดอ้ยา่งชดัเจน การสรา้งปราสาทแห่ง

น้ีใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 5 ปี แต่เพียง 7 ปีใหห้ลงัก็ไดร้บัค าสัง่จากโชกุนใหโ้ค่นปราสาท

น้ีท้ิง ต่อมาไดม้ีการฟ้ืนฟปูราสาทในปี 1962 ก่อสรา้งโดยใชค้อนกรีตเสริมเหล็ก 

ภายในปราสาทถูกใชเ้ป็นสถานท่ีจดัแสดงอาวุธโบราณของซามไูร ขา้วของเคร่ืองใช้

ต่างๆ และส่ิงของอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตรข์องปราสาทแห่งน้ี นอกจากน้ียงัมี

โมเดลสะพานคินไตเคียว และสะพานท่ีมีช่ือเสียงอ่ืนๆทัว่ญ่ีปุ่นอีกดว้ย ไดเ้วลาอนั

สมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรชิม่า เป็นจงัหวดัหน่ึงในญ่ีปุ่นถือเป็นเมือง

http://www.talonjapan.com/iwakuni-castle/
http://www.talonjapan.com/shinkyo-bridge/
http://www.talonjapan.com/saru-hashi-bridge/
http://www.talonjapan.com/kintai-kyo-bridge/
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ศนูยก์ลางความเจริญของเกาะฮอนชตูอนล่าง ทั้งการคมนาคม การคา้ อุตสาหกรรม 

แต่ท่ีท าใหค้นทัว่โลกรูจ้กัเมืองน่ีน้ันก็คือ เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งท่ี 2 ฮิโรชิมา่ไดถู้กท้ิง

ระเบิดปรมาณูลงมาท่ีเมืองแห่งน้ี และสรา้งความเสียหายอยา่งมหาศาล 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2)   

    น าท่านเขา้สู่ที่พกั  GRANVIA HOTEL HIROSHIMA หรือเทียบเท่า (1) 

วนัอาทิตยท์ี่ 14 ตลุาคม 2561 (3) นัง่เรือเฟอรร์ี่เกาะมิยาจม่ิา – ศาลเจา้อิสึคุชิมะ – สวนสนัตภิาพ 

                                                   อะตอมมิคบอมบโ์ดม – โอคายาม่า – ถนนยนีสโ์คจมิะ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่ เกาะมิยาจิมา่อยูใ่นเขตจงัหวดัฮิโรชิมะ โดยตวัเกาะน้ันอยูห่่างจากตวั

เมืองฮิโรชิม่าออกมาราว 30 นาที น าท่านนัง่เรือ Ferry ขา้มฟากสู่เกาะมิยาจม่ิา เกาะ

น้ี ไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีวิวสวยงามมากท่ีสุด 1 ใน 3 แห่งของญ่ีปุ่นมา

อยา่งชา้นาน โดยภาพโปรโมทท่ีเรามกัจะเห็นจนชิน ก็คือ ภาพของเสาโทริอิสีแดง 

ตั้งอยูก่ลางน ้าพรอ้มกบัฉากหลงัเป็นดวงอาทิตยท่ี์ก าลงัจะลาลบัขอบฟ้า     ยิ่งถา้วนั

ไหนท่ีทอ้งฟ้ามีเมฆสวยๆ มาประดบัก็ยิ่งสวยงามมากขึ้ นไปอีก น าท่านสู่ ศาลเจา้อิสึคุ

ชิมะเป็นศาลเจา้ชินโตท่ีถูกสรา้งขึ้ นโดยไทระ โนะ คิโยโมริ ตั้งแต่ราวกลางศตวรรษ

ท่ี16 ความโดดเด่นท่ีสุดของศาลเจา้ท่ีน่ีก็คือเม่ือถึงวนัท่ีน ้าทะเลขึ้ นสูงน้ัน ระดบัน ้าจะ

ขึ้ นมาแทบจะเท่ากบัพ้ืนของศาลเจา้ จนเมื่อมองดแูลว้เหมือนกนัศาลเจา้ลอยน ้าไดเ้ลย

ทีเดียว น าท่านชม สวนสนัตภิาพฮิโรชิม่า เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กินพ้ืนท่ี

ประมาณ 120,00 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูใ่จกลางเมืองฮิโรชิมา่ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศเป็น

อนุสรณส์ถานใหก้บัการท้ิงระเบิดปรมาณูเมื่อสงครามโลกครั้งท่ี 2 และยงัเป็นจุด

ดึงดดูนักท่องเท่ียวหลกัของเมืองฮิโรชิม่าดว้ยก่อนการท้ิงระเบิด พ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นใจ

กลางของเมืองฮิโรชิมา่ เป็นศูนยก์ลางการคา้และการบริหารของเมือง จึงถูกเลือก

ขึ้ นมาเป็นเป้าหมาย และหลงัจากการท้ิงระเบิด 4 ปีรฐับาลก็ประกาศอนุรกัษ์พ้ืนท่ีน้ีไว ้

เพ่ือสรา้งเป็นสวนสนัติภาพแทนการพฒันาขึ้ นเป็นเมืองเหมือนเดิม 

น าท่านชม อะตอมมิคบอมบโ์ดม เป็นสญัลกัษณห์น่ึงของสวนสนัติภาพแห่งน้ี คือส่ิงท่ี

เหลืออยูข่องอาคารกรมอุตสาหกรรมของจงัหวดัฮิโรชิม่า หลงัการระเบิดได ้

กลายเป็นหน่ึงในไมก่ี่อาคารท่ียงัเหลือรอดมาไดแ้ละไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดก

โลกทางวฒันธรรมจากองคก์ารยเูนสโก เมื่อวนัท่ี 7 ธนัวาคม ค.ศ. 1996  

 

 

http://www.talonjapan.com/category/area/chugoku/hiroshima/
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่จงัหวดัโอคายาม่า เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ ถนนยนีส ์ โคจิม่า 

เมืองแห่งผา้เดนิมและกางเกงยีนสไ์ปไกลทัว่โลกวา่เป็นแหล่งผลิตผา้ยีนสร์ะดบัพรี

เมี่ยม ท่ีคงกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมสมยัโบราณเอาไว ้ แบรนดก์างเกงยีนสด์งัๆทัว่

โลกมาซ้ือผา้ยีนสห์รือเดนิม(Denim) จากเมืองน้ีไปท ากางเกงยีนสข์องตวัเองและขาย

ในราคาระดบัหลายพนัถึงหลายหมื่นบาทต่อตวัเลยทีเดียว แบรนดเ์หล่าน้ีเช่น เช่น 

Levis รุ่นพรีเมี่ยม ใหท่้านไดอิ้สระชมเมืองและเลือกชอ้ปป้ิงกางเกงยีนสใ์นราคา

ธรรมดาแต่คุณภาพระดบัพรีเมี่ยมท่ีหาไมไ่ดต้ามทอ้งตลาดทัว่ไป 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)   

    น าท่านเขา้สู่ที่พกั  WASHU HIGHLAND HOTEL หรือเทียบเท่า (2)   

  ***   เชิญท่านอาบน ้าแร่ธรรมชาต ิ“อ็องเซ็น” ท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ชาวญ่ีปุ่นเช่ือ

กนัวา่ในน ้าแร่น้ันจะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีท าใหผิ้วพรรณสดใส สุขภาพดี และยงัมี

สรรพคุณทางการรกัษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได ้
 

วนัจนัทรท์ี่ 15 ตลุาคม 2561 (4) ปราสาทโอคายาม่า – สวนโคระคุเอ็น – โกเบ – โกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์

    โอซากา้ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอคายาม่า หรือปราสาทอีกา เพราะสีด าท่ีใชภ้ายนอก ถูก

สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1597 ในยุคอาซชิู-โมโมยามะ ซ่ึงอาคารหลงัเดิมไดถู้กท าลายลง

ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 แต่ไดถู้กสรา้งขึ้ นมาใหม่หลงัจากน้ันประมาณ 20 ปี 

ภายในปราสาทจะตกแต่งแบบโมเดิรน์ และเป็นส่วนจดัแสดงประวติัความเป็นมาและ

การสรา้งปราสาท และจะมีหอสงัเกตการณช่ื์อว่า ซึคิมิ ยาครูะ ซ่ึงเหลือรอดตั้งแต่ตอน

สรา้งปราสาทมาจนถึงปัจจุบนั น าท่านสู่สวนโคระคุเอ็น สวนท่ีไดร้บัการยกยอ่งใหติ้ด

อนัดบั 1 ใน 3 ของสวนญ่ีปุ่นสวยท่ีสุด สวนน้ีสรา้งเมื่อปี ค.ศ. 1687 หรือเม่ือประมาณ 

329 ปีท่ีผ่านมา แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1700  ทั้งน้ีเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผ่อนของ

ไดเมียวและรบัรองแขกส าคญัๆ ช่ือสวนมาจากส านวนของหนังสือจีนโบราณวา่ 

SenYuKoraku ซ่ึงมีความหมายวา่ ยอมอดทนล าบากก่อน เพ่ือชีวิตท่ีสุขสบายภายหลงั 

ต่อมาในปี ค.ศ.1884 สวนไดถู้กโอนใหเ้ป็นสมบติัของจงัหวดัโอคายามา่ และเปิดให้

บุคคลทัว่ไปไดช้ม แมว้่าจะเคยเสียหายหนักจากน ้าท่วมและระเบิดในสงครามโลกครั้ง

ท่ี 2 แต่สวนน้ีก็ไดร้บัการฟ้ืนฟโูดยคงสภาพเดิมเป็นส่วนใหญ่จนกระทัง่ปัจจุบนั สวน

ขนาดใหญ่แห่งน้ีมีองคป์ระกอบหลกัตามแบบของสวนญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ ตน้ไมแ้ละไม้

ประดบัท่ีไดร้บัการออกแบบตกแต่งอยา่งสวยงาม สระน ้า ล าธาร เนินดิน ศาลา

https://www.talonjapan.com/japan-history-period/


 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                               

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  BIG WESTERN JAPAN 6DF4N OCT18-TG-W14 

พกัผ่อน และเสน้ทางเดินท่ีตดัผ่านไปยงัส่วนต่างๆ และยงัมีปราสาทโอคายามา่เป็น

ฉากหลงัอีกดว้ย  

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองโกเบ เมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุด 1 ใน 3 ของประเทศญ่ีปุ่น 

แลว้น าท่านสู่ โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์เป็นแหล่งการคา้ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีปรบัปรุงใหมใ่น

สถานท่ีโรงงานเก่าในโกเบ หนัหนา้ออกอ่าวโอซากา้ ประกอบดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิง เช่น 

umie, umie MOSAIC, คลงัสินคา้อิฐโกเบ (Kobe Brick Warehouse) และอ่ืนๆ 

เช่นเดียวกบัแหล่งบนัเทิง โรงแรม และศูนยร์วมเร่ืองการแต่งงาน ในเวลากลางคืน 

ชิงชา้สวรรคแ์ละตะเกียงแก๊สใน umie MOSAIC จะส่องสวา่งขึ้ น ท าใหทิ้วทศัน์ยามค า่

คืนของโกเบเป็นท่ีดึงดดูผูค้น นอกจากน้ัน  

ยงัถูกเลือกใหเ้ป็นหน่ึงในสถานท่ีช่ืนชอบของคู่รกั และเป็นสถานท่ีโรแมนติกส าหรบั

การขอแต่งงานอีกดว้ย  

ค า่    อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองโอซากา้ เมืองเศรษฐกิจหลกัของภมูิภาค

คนัไซ 

     น าท่านเขา้สู่ที่พกั MITSUI GARDEN HOTEL OSAKA PREMIER หรือเทียบเท่า (3) 

วนัองัคารที่ 16 ตุลาคม 2561 (5) อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

ใหท่้านอิสระเลือกเดินทางสู่  ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ สวนสนุกท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในแถบคนั

ไซ ซ่ึงลงทุนอยา่งมหาศาลและมีพ้ืนท่ีกวา่ 100,000 ตารางเมตร สถานท่ีท่ีไดจ้ าลอง

ฉากภาพยนตรเ์ร่ืองดงัของฮอลลีวูด้ ไวม้ากมาย  เร่ิมตน้ท่ี  เซซามี สตรีท 4D มฟูวี่ เม

จิก ซ่ึงเป็นฉากท่ีพาด าลึกลงไปในทะเลและทะยานขึ้ นไปบนทอ้งฟ้าในแบบสามมิติและ

สนุกกบัเหล่าETท่ีจะพาท่านไปนอกอวกาศอย่างสนุกสนาน และมนัสสุ์ดๆ เมื่อสมัผสั

เคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด คือ สไปเดอรแ์มน ใหท่้านไดถ่้ายรปูไวเ้ป็นท่ีระลึกและประทบัใจ

มากท่ีสุดและระทึกใจกบัฉากเพลิงไหมจ้ากเร่ืองแบค 

ดรา๊ฟท ์  หรือใหท่้านต่ืนตาต่ืนใจ กบัอาณาจกัรแห่ง

ใหม ่The Wizarding World of  Harry Potter สวนสนุก

ในธีมของหนังแฟนตาซีช่ือกอ้งโลกอยา่งแฮรร่ี์ พอต

เตอร ์ ดว้ยงบก่อสรา้งราว 500 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

(ราว 16,000 ลา้นบาท) ท่ีเปิดตวัอยา่งเป็นทางการ

เมื่อ 15 กรกฎาคม 2014 พรอ้มคอนเฟิรม์ความอลงัการไมแ่พฝั้ง่อเมริกา โดยภายใน 

The Wizarding World of  Harry Potter จะประกอบไปดว้ยเคร่ืองเล่นและสถานท่ีเด่นๆ 

https://www.japanhoppers.com/th/kansai/kobe/kanko/320/
https://www.japanhoppers.com/th/kansai/kobe/
https://www.japanhoppers.com/th/kansai/osaka/
https://www.japanhoppers.com/th/kansai/kobe/
https://www.japanhoppers.com/th/kansai/kobe/
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ท่ีจ าลองมาจากในหนังสือดงั เช่น สวนสนุกแฮรร่ี์พอตเตอรใ์นออรแ์ลนโด ้

สหรฐัอเมริกา อาทิ หมูบ่า้นฮอกสม์ี้ ด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส ์

(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey 

ride) เป็นตน้ หรือใหท่้านเลือกอิสระตามอธัยาศยั ท่านจะสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิง

สินคา้ไดอ้ยา่งจุใจทั้งวนั อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองหนัง กลอ้งดิจิตอล นาฬิกาแบรนด์

เนม และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆใน ยา่นชินไซบาชิ หรือ ยา่นอุเมดะ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงั

ของเมืองโอซากา้  ซ่ึงญ่ีปุ่นมีสินคา้ท่ีน่ารกัมากมาย และสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุก

มุมโลก 

*** อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั *** (เพ่ือไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั MITSUI GARDEN HOTEL OSAKA PREMIER หรือเทียบเท่า (4) 

วนัพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 (6) รินกุ เอา้ทเ์ลต – หา้งอิออน – สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าท่านเดินทางเขา้สู่รินกุ เอา้ทเ์ลต แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบั

การชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมจากอเมริกาหลากหลายแบรนด ์อาทิเช่น Coach , Bally 

, Adidas, Armani, Dolce&Gabana , Hugo Boss, Edwin , Gap, Kate Spade, Micheal 

Kors และอีกมากมาย นอกจากน้ียงัมีรา้นคา้ส าหรบัคุณหนูๆ ไม่ว่าจะเป็น Lego, Gap 

Kids, Miki House, Sanrio  เป็นตน้ 

***อิสระ รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน***  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่หา้งอิออน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้จากรา้นคา้ต่างๆไม่ว่าจะ

เป็น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ หรือของแต่งบา้น ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการซ้ือของรา้น 

100 เยน ซ่ึงสินคา้ทุกอยา่งในรา้นราคา 100 เยน และภายในอาคารยงัมีหา้งจสัโก ้ให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือของอีกดว้ย จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ 

17.25 น.   ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบิน

ไทย เที่ยวบินที่ TG673 

21.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

*** หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม *** 
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***เน่ืองจากทางโรงแรมแจ้งส าหรับเดก็ที่อายุต้ังแต่ 7 ปีข้ึนไปต้องนอนมีเตียง 

*** อตัราน้ีรวม: ภาษีน า้มันของสายการบิน ณ วันที่  8 พ.ค.61** 

*** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปล่ียนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม 

***  การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จ านวน 20 ทา่นข้ึนไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 20 ทา่น ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง 

*** บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้าซ้ือเองเพ่ือต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกบัคณะเราหาก

เที่ยวบินล่าช้า 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษ หรือตอ้งการระบุท่ีนัง่บนเคร่ือง รวมถึงการสะสมไมล ์ของสายการบิน กรุณาแจง้พรอ้ม

ตอนจองทวัร ์หรือก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนออกตัว๋ เพือ่บริษทัฯ จะไดด้ าเนินการแจง้ใหท้างสายการบินทราบ แต่

ไดต้ามท่ีท่านขอหรือไม่ข้ึนอยู่กบัสายการบินจะพิจารณา*** 

 

ราคาตอ่ท่าน รวมตัว๋เครือ่งบิน ไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 58,900 บาท 35,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 52,900 บาท 35,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

(มีเตียงเสริม) 
52,900 บาท 35,900 บาท 

เด็กอายุตั้งแต ่2-7 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่  

(ไม่มีเตียงเสริม) 
49,900 บาท 32,900 บาท 

พกัหอ้งเดี่ยว จา่ยเพิ่มท่านละ 10,500 บาท 

อตัราค่าบรกิาร 

BIG WESTERN JAPAN 6 DAYS/4 NIGHTS 

ฟกุุโอกะ – ฮโิรชิม่า – โอซากา้ 

เท่ียวชมประเทศญีปุ่่นฝ่ังตะวนัตกอนัน่าคน้หาและน่าประทบัใจ 
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อตัรานี้ รวม 
1. ค่าพาหนะและน าเทีย่วตามรายการ  

2. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิตามรายการ 

3. ค่าอาหารตามรายการ  

4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

6. ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 

7. น ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่านั้น คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท 

(แบบกรุป๊ทวัร)์ ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น  

เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท าประกนั(รายเด่ียว) ลูกค้าสามารถจัดท า

เองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

 ประกนัการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต ่า กว่า 6 เดือนหรือเกนิ 75 ปีขึ้นไป   

 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ครอง 50%  รายละเอยีดตามเง่ือนไขกรมธรรม์   

9. แถมฟรี! Wifi ตลอดทริปการเดินทาง (บนรถบสัเท่านั้น) 

10.  ฟรี!! น า้เปล่าวันละ 1 ขวด 

อตัรานี้ ไม่รวม 

1. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่น 

2. ค่าท าหนงัสือเดินทาง  

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ซกัรีด  

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

5. ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถ ตลอดทิปท่านละ 2,500 เยน/ท่าน หรือประมาณ 900 บาท/ท่าน  

6. ไม่มีแจกกระเป๋า  

7. ค่าภาษีน ้ ามนัทีท่างสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก!!!! 

 

เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน 

 บริษทัฯ ขอรบัเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาทต่อการจองทวัร ์1 ท่าน หากท่านยินดีมดัจ าการเดินทางแลว้ 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมดัจ าทั้งหมด (เนือ่งจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบนิและโรงแรม 

คิดค่าบริการ 100%) ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
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เงือ่นไขการยกเลิก 

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครือ่งบนิ ค่าโรงแรมล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิก

หรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้  

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันท าการคืนค่ามัดจ า 20,000.- บาท. 

 แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจ า 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมดังน้ี 

- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าตัว๋ หรือยึดมัดจ าทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออกตัว๋โดยส่วนใหญ่

อย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง) 

- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือกรณีใดๆกต็าม ขอยึดมัดจ าทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏเิสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทวัร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีได ๆ

ทั้งสิ้น 

 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ 

* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ใน

เครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกนั 

 
กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เขน็ได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน น า้หนักไม่เกนิทา่นละ 30   กโิลกรัม (หาก

น า้หนักเกนิ ทางสายการบินอาจจะเรียกเกบ็ค่าระวางเพ่ิมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผู้โดยสารช้ันประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าส าหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนติเมตร 

หรือ 25 เซน็ติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ แค่ทา่นละ 1 ใบ/ท่านเทา่นั้น และ ห้ิวขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ/

ทา่นเช่นกนั 
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หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน

, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

8. รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ในระหว่างการท าทวัร์ 

9. เมื่อทา่นตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
 

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เนื่องจากทางโรงแรมแจง้ส าหรับเด็กทีอ่ายตุัง้แต ่7 ปีขึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 

 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 
พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  
 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 
      อื่นๆ............................................................  
 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 
 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ............................... 
 

9. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


