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วนัที ่ ก ำหนดกำร เชำ้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ X X X  

2 

กรุงเทพฯ – สนำมบนิคนัไซ (XJ612 : 00.55-

08.40) – จงัหวดัทตโตร ิ– เนนิทรำยทตโตร ิ– 

พพิธิภณัฑศ์ลิปะทรำย – พพิธิภณัฑโ์คนนั 

X   
KAIKE HOT SPRING 

หรอืเทยีบเทำ่ 

3 

จงัหวดัชมิะเนะ – ศำลเจำ้อซิโึมะ – จงัหวดัฮโิรชมิำ่ 

– เกำะมยิำจมิำ่ – ศำลเจำ้อสิคึชุมิำ่  – ถนนฮอนโด

ร ิ

  X 
WASHINGTON HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 

4 

สวนอนุสรณ์สนัตภิำพฮโิรชมิำ่ – อะตอมมคิบอมบ์

โดม – จงัหวดัโอคำยำม่ำ – เมืองเก่ำคุรำชิก ิ– 

จงัหวดัโอซำกำ้ – ดวิตีฟ้ร ี  

  X 
IBIS NAMBA HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 

5 อสิระทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิง (ไมร่วมคำ่เดนิทำง)  X X 
IBIS NAMBA HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

 

 

 

21.30 น.  พรอ้มกันที ่ สนำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก (ระหวำ่งประเทศ) ช ัน้ 4 ประตู 4 

เคำนเ์ตอร ์H สำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์ (XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรับ และ

อ านวยความสะดวกแกท่า่นกอ่นออกเดนิทาง 

**ส ำคญัมำก !! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสดจ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้

ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั** 

 

  

 

 

 

00.55 น. เหนิฟ้าสู ่สนำมบนิคนัไซ โดย สำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ612   

08.40 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิคนัไซ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัทตโตร ิ(Tottori) ตัง้อยูเ่ลยีบชายฝ่ังทะเลญีปุ่่ น ในภมูภิาคชโูกก ุ 

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร  

 

6 
สนำมบนิคนัไซ – กรุงเทพฯ (XJ613 : 09.50-

13.50) 
 X X  

*** กรณุำเตรยีมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ จ ำนวน  1,500  บำท *** 

 

วนัแรก  ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ – สนำมบนิคนัไซ  – พพิธิภณัฑศ์ลิปะทรำย – เนนิทรำยทตโตร ิ– จงัหวดัทตโตร ิ–

พพิธิภณัฑโ์คนนั 

ไฮไลทข์องกำรทอ่งเทีย่วทรปินี้ 

เนนิทรำยทตโตร ิเป็นเนนิทรำยทีต่ดิทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

พพิธิภณัฑโ์คนนั ตน้ก ำเนดิกำรต์นูเรือ่ง ”ยอดนกัสบืจิสวโคนนั“ 

ศำลเจำ้อซิโึมะ เป็นศำลเจำ้ทีเ่กำ่แกแ่ละเป็นสมบตัทิำงวฒันธรรมแหง่ชำต ิ

เทีย่วมรดกโลก ศำลเจำ้อสิคึชุมิำ่ ชมเสำโทโรอสิแีดงกลำงทะเล 

เทีย่ว ครุำชกิ ิเมอืงวนิเทจทีผ่สมผสำนควำมเป็นตะวนัตกกบัญีปุ่่ นในสมยัเอโดะ 
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บำ่ย น าทา่นชม เนนิทรำยทตโตร ิ(Tottori Sakyu) ทีอ่ยูใ่กลก้บัพพิธิภณัฑป์ระตมิากรรมทราย “ทตโตรสิะควิ 

(Tottori Sakyu)” เป็นทีรู่จั้กกนัในฐานะเนนิทรายทีม่คีวามสงูต ่าเป็นชัน้ขนาดใหญท่ีส่ดุของญีปุ่่ น อยูใ่นเมอืง

ฟคุเุบะ (Fukube) จังหวัดทตโตร ิ(Tottori) มพีืน้ทีจ่ากตะวันออกไปตะวันตกรวม 16 กโิลเมตร จากเหนือไป

ใต ้2 กโิลเมตร และมพีืน้ทีส่งูต ่าต่างกันกว่า 47 เมตร จะไดช้ืน่ชมความงามทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลาของ 

“รอยริ้วคลื่น” และ “รอยริ้วคลา้ยน ้ าไหล” ที่เกดิจากสายลมปะทะกับผืนทราย มีกจิกรรมมากมายให ้

สนุกสนานเพลดิเพลนิทีเ่นนิทรายแห่งนี้ อาทเิชน่ กฬีากลางแจง้อย่างพาราไกลดิง้ (Paragliding) สเก็ต

บอรด์ทราย (Sandboard) หรอื ขีอ่ฐู/น่ังมา้ เทีย่วชมเนนิทราย เป็นตน้ (รำคำทวัรไ์มร่วมคำ่ท ำกจิกรรม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม พพิธิภณัฑศ์ลิปะทรำย (Tottori Sand Dune Art Museum) ในจังหวัดทตโตร ิ(Tottori) 

ซึง่มกีารจัดแสดงงานประตมิากรรมทีท่ ามาจากทราย และเป็นพพิธิภัณฑเ์ฉพาะทางดา้นงานประตมิากรรม

จากทรายแหง่เดยีวในโลก  

งานประตมิากรรมทรายนัน้เป็นผลงานการแกะสลักทรายทีท่ าใหจ้ับตัวเป็นกอ้นแข็งดว้ยน ้าเพยีงอยา่งเดยีว 

ความเปราะบางของประตมิากรรมทรายนัน้มคีวามงดงามซอ่นอยูร่อใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ไปชืน่ชม ในทกุๆ ปีจะ

เชญินักแกะสลักงานประตมิากรรมทรายจากแต่ละประเทศทั่วโลก มาชว่ยกันสรา้งสรรคผ์ลงานประตมิากรรม

ทรายคณุภาพระดับโลกขึน้มา และจัดแสดงผลงานใหไ้ดช้มกนัทกุปี 
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 น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑโ์คนนั ตน้ก าเนดิการต์ูนเรือ่ง โคนนั ยอดนกัสบืจิสว ทีม่มีายาวนานกว่า 10 ปี เมือ่ไป

ถงึท่านจะไดรั้บเกมสบืสวนใหเ้ล่น จากการสังเกตรอบๆ พพิธิภัณฑ ์ซึง่หากท าส าเร็จท่านจะไดบ้ัตรสมาชกิ

ชมรมนักสบือย่างเป็นทางการอกีดว้ย นอกจากนี้ภายในพพิธิภัณฑย์ังมกีารจัดแสดง ประวัตผิูเ้ขยีน อปุกรณ์

ตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการเขยีนการต์นู หอ้งเก็บหนังสอืการต์นูโคนันจากรอบโลกทีถ่กูแปลมาแลว้กว่า 20 ภาษา เกม

ขนาดเล็กทีใ่ชเ้ป็นปรศินาการฆาตกรรม รปูปัน้เหลา่เด็กๆ นักสบืรุน่จิว๋ รองเทา้ยกัษ์ทีพ่ระเอกของเรามกัใชจั้บ

คนรา้ย หุน่เชดิเตน้ร าของเหลา่ด็อกเตอรอ์ากาซะ จอมโจรคดิ ซึง่การแสดงจะมเีทคโนโลยถีา่ยภาพกบักลอ้ง

พเิศษ ทีต่ัวเราจะถูกดงึเขา้ไปอยูใ่นกลอ้งและสวมบทบาททีแ่ตกต่างกันไป ขึน้อยูก่ารด์ทีไ่ดรั้บตอนเขา้ชม 

และทา่นยงัสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากการต์นูเรือ่งนีไ้ดอ้กีดว้ย 
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 พกัที ่KAIKE HOT SPRING หรอืเทยีบเทำ่  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ทีห่อ้งอำหำรโรงแรม  

หลังรับประทานอาหารแลว้เชญิท่านพักผ่อนไปกับการแช ่ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้นใตพ้ภิพ

เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพใหก้ระปรีก้ระเปรา่ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลชว่ยระบบ

การเผาผลาญของรา่งกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงทีค่วามอศัจรรยแ์หง่การอาบน ้าแร่แบบญีปุ่่ นนี่เองท าใหม้ผีูก้ล่าว

วา่ => หำกมำทีญ่ ีปุ่่ นแลว้ไมไ่ดล้งอำบน ำ้แรก็่เหมอืนกบัวำ่ทำ่นมำไมถ่งึญีปุ่่ น ! 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 

น าท่านสู ่ศำลเจำ้อซิโึมะ (Izumo Taisha) เป็น

ศาลเจา้ทีเ่กา่แก่ ซึง่มคีวามส าคัญทีส่ดุในญีปุ่่ นและ

ยังไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นสมบัตทิางวัฒนธรรม

แห่งชาต ิศาลเจา้แห่งนี้ไม่มกีารบันทกึอย่างแน่ชัด

วา่สรา้งขึน้เมือ่ใด แตถ่อืวา่เป็นศาลเจา้ทีม่อียูใ่นชว่ง

ตน้ 700 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช เชือ่กันว่าเป็นทีป่ระทับ

ของเทพเจา้ทีป่ระดษิฐานอยู ่ณ ศาลเจา้อซิโึมะ ไท

ชะ คือ  โอคุนินุซ ึโนะ  โอคะมิ (Okuninushino 

Okami) ตามต านานทีก่ล่าวขานกันมานาน โอคุนิ

นุซ ึคอืผูส้รา้งพืน้ทีป่ระเทศญีปุ่่ น และปกครองโดยอิ

ซโุมะ และยงัเป็นเทพเจา้แหง่ความสขุและการสมรส ในหมูช่าวญีปุ่่ นนยิมไปสกัการะเพือ่ขอเนือ้คู ่

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร  

 

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮโิรชมิำ่ เมอืงทีท่รงคุณค่าทางประวัตศิาสตร ์เนื่องจากเป็นเมอืงแรกของโลกทีถู่ก

ท าลายดว้ยระเบดิดว้ยนวิเคลยีรใ์นสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 

 

 น าทา่น น ัง่เรอืเฟอรร์ี ่เพือ่เดนิทางสู ่เกำะมยิำจมิำ่ เป็น 1 ใน 3 ของทวิทัศนท์ีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น  

 

 น าท่านชม มรดกโลก ณ ศำลเจำ้อสิคึชุมิำ่ ถูกสรา้งมาตัง้แต่ชว่งกลางศตวรรษที ่16 ศาลเจา้เกา่แกท่ีม่ ี

อาคารหลายหลังเชือ่มตอ่กนัและยืน่ออกไปในทะเล เมือ่น ้าขึน้จะท าใหศ้าลเจา้มลีักษณะคลา้ยแพลอยน ้าได ้

สญัลักษณ์ประจ าศาลเจา้ คอื เสำโทรอิสิแีดง กลางทะเล เมือ่น ้าขึน้จะเห็นเสาโทรอิสิแีดงสดลอยอยูก่ลาง

น ้ารวมทัง้ตัวศาลเจา้ดว้ย ภายในเป็นที่ประดษิฐานเทพเจา้ในศาสนาชนิโต อสิระใหท้่านไดส้ักการะสิง่

วนัทีส่ำม จงัหวดัชมิะเนะ – ศำลเจำ้อซิโึมะ – จงัหวดัฮโิรชมิำ่ – เกำะมยิำจมิำ่ – ศำลเจำ้อสิคึชุมิำ่ – ถนน

ฮอนโดร ิ
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ศักดิส์ทิธิแ์ละเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศัย ถา้โชคดถีา้อาจจะไดพ้บกับเหล่ากวางนอ้ยในบรเิวณเกาะ

มยิาจมิา่ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนฮอนโดร ิ(Hondori street) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีโ่ด่งดังตัง้อยูใ่นยา่นใจกลางเมอืง

ของฮโิรชมิา่ และเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุ และคกึคักทีส่ดุในภมูภิาคชโูกค ุ(Chugoku Region) ตัวถนน

เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้มากมายทีข่ายสนิคา้ทั่วไป เสือ้ผา้ ผลติภณัฑใ์นทอ้งถิน่ ไปจนถงึยา และเครือ่งส าอาง 

รา้นคา้สว่นใหญม่สีนิคา้แฟชัน่ลา่สดุแถมคณุจะไดร้าคาพเิศษจากของบนชัน้วางขายลดราคา นอกจากนี้ยังมี

คาเฟ่ รา้นเบเกอรี ่และรา้นอาหารทีค่ณุสามารถไปน่ังชวิได ้

 

ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

   พกัที ่WASHINGTON HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
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เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 

น าท่านชม สวนอนุสรณ์สนัตภิำพฮโิรชมิำ่ (Hiroshima Peace Memorial Park) (ถำ่ยรูปดำ้น

นอก) ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางเมอืงฮโิรชมิา่ นับเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีม่พีืน้ทีม่ากถงึ 120,000 ตาราง

กโิลเมตร เป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วยอดฮติทีแ่ขกไปใครมาเยอืนเมอืงฮโิรชมิา่จะตอ้งมาทีน่ี่ดูซกัครัง้ จุดที่

เป็นเสมอืนไฮไลท์ของสวนแห่งนี้คอื ตกึ A-Bomb Dome เป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญมากๆ ของของสวน

สนัตภิาพแหง่นีเ้ลยทเีดยีว เพราะเป็นสิง่ทีเ่หลอือยูข่องอาคารกรมอตุสาหกรรมของจังหวัดฮโิรชมิา่ หลังการ

ระเบดิไดก้ลายเป็นหนึง่ในไมก่ีอ่าคารทีย่งัเหลอืรอดมาไดแ้ละไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกอกีดว้ย  

 

น าท่านเดนิทางสู ่มรดกโลก อะตอมมคิบอมบ ์โดม (ATOMIC BOMB DOME) (ถำ่ยรูปดำ้นนอก) 

ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าโมโตยาส ึในอดตีเคยเป็นหอสง่เสรมิอุตสาหกรรมฮโิรชมิา่ ปัจจุบันไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกโลก ในปี พ.ศ. 2539 อนุสรณ์สถานแหง่สงครามทีย่ ้าเตอืนใหช้าวฮโิรชมิา่ร าลกึถงึพลังท าลายลา้งของ

ระเบดิปรมาณู  

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บำ่ย น าท่านสู่ เมอืงเกำ่คุรำชกิ ิจังหวัดโอคายาม่า เมอืงทีง่ดงามมคีลองสายเล็กๆ ลอ้มรอบ เรยีงรายดว้ยตน้

หลิว่และตน้ไมน้านาชนดิตลอดสองขา้งทางรมิฝ่ังถนน ทอดผา่นดว้ยสะพานหนิ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้เกา่แก่

นานาชนดิ ทัง้ขนม ของฝากหรอืของใช ้และดว้ยตัวอาคารบา้นเรอืนแบบสมยัเอโดะ หรอืเมือ่ราว 350 ปีกอ่น 

จงึเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นเสน่หข์องเมอืงนี ้ภายในมพีพิธิภณัฑอ์กีหลายแหง่ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม ทัง้

หอ้งจัดแสดงศลิปะโอฮาระ กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1930 โดย มาโกะซาบโุร่ โอฮาระ ซึง่รวบรวมภาพวาด และ

วนัทีส่ ี ่     สวนอนสุรณ์สนัตภิำพฮโิรชมิำ่ อะตอมมคิบอมบโ์ดม – – จงัหวดัโอคำยำมำ่– เมอืงเกำ่ครุำชกิ ิ–  

จงัหวดัโอซำกำ้  –ดวิตีฟ้ร ี  
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งานแกะสลักทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกมาไวใ้นพพิธิภณัฑแ์หง่นี ้พพิธิภณัฑโ์ปสการด์, พพิธิภณัฑข์องเลน่โบราณ 

นอกจากนีค้ลองครุาชกิยิงัมบีรกิารลอ่งเรอืพายใหท้่านไดเ้ยีย่มชมรอบๆ เมอืงคุราชกิ ิ(ไมร่วมคำ่ใชจ้ำ่ยใน

กำรลอ่งเรอืและกำรเขำ้ชมพพิธิภณัฑต์ำ่งๆ) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ เครือ่งส าอาง โฟมลา้ง

หนา้ วติามนิตา่งๆ เซร่ัม คอลลาเจน ฯลฯ                                                                                                                                 

 

ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

  พกัที ่IBIS NAMBA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

  

 

ใชเ้วลำคุม้คำ่เต็มวนั เขำ้สูช่ว่งเวลำอสิระทอ่งเทีย่ว และชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

   ไกดแ์นะน ำกำรเดนิทำง (ไมม่รีถบสัใหบ้รกิำร) 

ยำ่นชนิไซบำช ิ ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของโอซากา้ ภายในยา่นนีท้า่นจะพบกบัรา้นคา้เกา่แกป่ะปนกนัไปกบัรา้นคา้อนั

ทันสมยั และสนิคา้หลากหลายประเภทหลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรับเด็กและผูใ้หญ ่ซึง่ยา่นนีถ้อื

ว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของโอซากา้ อีกทัง้ยังมีรา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่

มากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกรา้นคา้จะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟ

นอีอนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรูป ป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกัน

เป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้าก

ทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลักษณ์เด่นของยา่นนี้คอื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้

ของ กูลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญี่ปุ่ นน่ันเอง อสิระเพื่อใหท้่านเลือกหาซือ้ของตอ้งใจ

นานาชนดิ อาท ิเครือ่งส าอาง เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศัย 

ยำ่นอเุมดะ ยา่นทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นศนูยก์ลางทางความทันสมยัทีช่าวโอซากา้รูจั้กกันเป็นอยา่งด ีศูนยร์วมแฟชัน่

ทีก่ าลังอนิเทรนด ์แหล่งรวมรา้นอาหารอันหลากหลาย หา้งสรรพสนิคา้นับไมถ่ว้น อกีทัง้ยังอยู่

ใกลก้ับสถานีรถไฟ Osaka JR Station และสถานี Umeda อกีดว้ย ชอ้ปสนุก เดนิทางก็สะดวก 

ดงีามสดุ 

ยำ่นนมับะ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโอซากา้เป็นศูนยร์วมของทุกสิง่ไมว่่าจะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง แหล่งบันเทงิ โรง

ละครเมอืงใหม ่ท าใหม้โีรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใตข้องคลองมากมาย ตามมาดว้ยโรงน ้า

ชาเปิดบรกิารกวา่ 47 โรง 

ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สนุกสนามเพลดิเพลินกับเครื่องเล่นมากมายที่จ าลองมาจากฉากในภาพยนตร์ฮอลีวูด้ ซ ึง่

นักทอ่งเทีย่วทีไ่ปโอซากา้จะพลาดไมไ่ด ้ภายในตกแต่งดว้ยบรรยากาศราวกับเดนิอยูใ่นฮอลวีูด้

วนัทีห่ำ้     อสิระทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิง (ไมร่วมคำ่เดนิทำง) 
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นิวยอร์ก และซานฟรานซสิโกเหมาะกับการเดนิเล่นสนุกสนานและยังเต็มไปดว้ยเครื่องเล่น

อลังการ 

***อำหำรกลำงวนัและค ำ่อสิระตำมอธัยำศยัเพือ่ใหท้ำ่นใชเ้วลำไดอ้ยำ่งคุม้คำ่*** 

  พกัที ่IBIS NAMBA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ บรกิำรทำ่นดว้ย SET BOX   

สมควรแกเ่วลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่กลับกรงุเทพฯ 

09.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ สำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613  

13.50 น. ถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

 

********ขอบคณุทกุทำ่นทีใ่ชบ้รกิำร********   

 

☺ ☺ ☺ ☺ ซือ่สตัย ์จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิำร คอืงำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺     

 

**หมำยเหต:ุ โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้

ทำงบรษิทัฯ จะถอืผลประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั**      

 

อตัรำคำ่บรกิำร (รำคำตอ่ทำ่น) 

 

วนัเดนิทำง 

  รำคำทวัรผ์ูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

(20 ทำ่นออกเดนิทำง) 

พกัเดีย่วจำ่ยเพิม่ รำคำไมร่วมต ัสว 

11 – 16 พฤษภำคม 2566 38,999  บำท / ทำ่น 10,500  บำท / ทำ่น 25,999  บำท / ทำ่น 

18 – 23 กรกฎำคม 2566 37,999  บำท / ทำ่น 10,500  บำท / ทำ่น 25,999  บำท / ทำ่น 

26 – 31 กรกฎำคม 2566 41,999  บำท / ทำ่น 10,500  บำท / ทำ่น 25,999  บำท / ทำ่น 

27 กรกฎำคม – 1 สงิหำคม 2566 42,999  บำท / ทำ่น 10,500  บำท / ทำ่น 25,999  บำท / ทำ่น 

11 – 16 สงิหำคม 2566 42,999  บำท / ทำ่น 10,500  บำท / ทำ่น 25,999  บำท / ทำ่น 

11 – 16 ตลุำคม 2566 44,999  บำท / ทำ่น 10,500  บำท / ทำ่น 25,999  บำท / ทำ่น 

12 – 17 ตลุำคม 2566 43,999  บำท / ทำ่น 10,500  บำท / ทำ่น 25,999  บำท / ทำ่น 

วนัทีห่ก    สนำมบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 
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13 – 18 ตลุำคม 2566 41,999  บำท / ทำ่น 10,500  บำท / ทำ่น 25,999  บำท / ทำ่น 

18 – 23 ตลุำคม 2566 44,999  บำท / ทำ่น 10,500  บำท / ทำ่น 25,999  บำท / ทำ่น 

19 – 24 ตลุำคม 2566 43,999  บำท / ทำ่น 10,500  บำท / ทำ่น 25,999  บำท / ทำ่น 

20 – 25 ตลุำคม 2566 43,999  บำท / ทำ่น 10,500  บำท / ทำ่น 25,999  บำท / ทำ่น 

21 – 26 ตลุำคม 2566 42,999  บำท / ทำ่น 10,500  บำท / ทำ่น 25,999  บำท / ทำ่น 

24 – 29 ตลุำคม 2566 39,999  บำท / ทำ่น 10,500  บำท / ทำ่น 25,999  บำท / ทำ่น 

 

 

 

 

1. คำ่ต ัสวเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการเท่านัน้ ต ัสวเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่

สำมำรถเลอืกทีน่ ัง่ลว่งหนำ้ได ้(ทำ่นจะไดร้บัทีน่ ัง่แบบสุม่เทำ่น ัน้) 

2. คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีน ้ามัน

เพิม่ตามความเป็นจรงิกอ่นการเดนิทาง **รำคำทวัรน์ีเ้ช็คภำษนี ำ้มนั ณ วนัที ่23 ม.ค. 66  

3. คำ่โรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

กรณีหอ้ง TWIN BED (เตยีงเดีย่ว 2 เตยีง) ซึง่โรงแรมไมม่หีรอืเต็ม ทางบรษัิทขอปรับเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทน

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึง่โรงแรมไมม่หีรอืเต็ม ทางบรษัิทขอ

ปรับเป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เชน่กัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง 

ท่านที ่3 อาจเป็นเสรมิเตยีง หรอื SOFA BED หรอื เสรมิฟกูทีน่อน ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับรูปแบบการจัดหอ้งพักของโรงแรม

นัน้ๆ 

4. คำ่อำหำร ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ และ น ้าดืม่บนรถวันละ 1 ขวด  

5. คำ่ยำนพำหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

6. น ำ้หนกัสมัภำระ ทำ่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั  สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งได ้1 ชิน้ ตอ่ทา่น น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

7. คำ่ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไมเ่กนิ 500,000 บาท คุม้ครองผู ้

เอาประกนัทีม่อีายตุัง้แต ่1 – 75 ปี 

ในกำรเคลมประกนัทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และ มเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

กำรประกนัไมคุ่ม้ครอง 

กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตัว, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่

ภายใตอ้ านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, 

จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ

อืน่ๆ ตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
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1. คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำงทกุประเภท 

2. คา่ด าเนนิการคัดกรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจกอ่นเดนิทางออกนอกประเทศไทยอยา่งนอ้ย 72 ชัว่โมง 

3. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุเชน่ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ ฯลฯ 

4. กรณุำเตรยีมคำ่ทปิไกด,์ คนขบัรถ รวม 1,500 บำทตอ่คน (เด็กช ำระทปิเทำ่กบัผูใ้หญ)่ 

5. คำ่ภำษมีลูคา่เพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3 % ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิทีถู่กตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ และหัก ณ ทีจ่่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลัง 

ขอสงวนสทิธิอ์อกใบเสร็จทีถ่กูใหก้บับรษัิททัวรเ์ทา่นัน้ 

6. คำ่วซีำ่ญีปุ่่ นส ำหรบัชำวตำ่งชำต ิ

7. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
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** กอ่นท ำกำรจองทวัรท์กุคร ัง้ กรณุำอำ่นโปรแกรมอยำ่งละเอยีดทกุหนำ้ และทกุบรรทดั เนือ่งจำกทำงบรษิทัฯ 

จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั **      
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โปรดทรำบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่ริษัทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


