
INSIDE UNSEEN CHUGOKU 6D3N 
สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ ไดร้บัรางวลัมาตรฐานคณุภาพการบรกิารตดิอันดบั � ใน � ของโลกจาก SKYTRAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดเสน้ทางใหม่ ณ ภูมิภาคจูโกกุ เจาะลึกเสน้ทางมรดกโลก  

จงัหวัดฮิโรชิม่า ชิมาเนะ ทตโทริ โอกายาม่า 
 ชมมรดกโลก ณ ศาลเจา้อิสึคุชิม่า ตามรอยการต์นูชื�อดัง � เรื�อง 

สกัการะเทพเจา้แห่งความสุขและการสมรส ณ ศาลเจา้อิซึโมะ 

 ลิ� มรสชาติ
อาหารญี�ปุ่น
แบบดั�งเดิม 

19 – �4 ตุลาคม ���� 

ราคา 34,900.- 

SQ 981   21.00 – 00.25 
MI 868   01.45 - 09.00 
SQ 623    23.25 - 05.05  
SQ 970    07.10 - 08.35 

วันที� รายการ 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า B L D 

� กรุงเทพฯ – สนามบินชางฮี     

� 

สนามบินชางฮี – สนามบินฮิโรชิม่า – เกาะมิยาจม่ิา – ศาลเจา้อิสึคุ

ชิม่า – พิพิธภณัฑอนุสรณส์ถานฮิโรชม่ิา – อะตอมบิคบอมบโ์ดม –  

ชิมาเนะ  

   
DORMY INN IZUMO HOTEL  

 

� ชิมาเนะ – ศาลเจา้อิชึโมะ – สวนยูชิเอ็น – ถนนมิซูกิ ชิเกร ุ– ทตโทริ    
TOTTORI WASHINTON PLAZA 

HOTEL  

4 
ทตโทร ิ– พิพธิภณัฑท์ราย – พพิิธภณัฑโ์คนนั –  

ถนนกางเกงยนีสโ์คจม่ิา – โอกายาม่า อิชบินัไก – ฮิเมจ ิ   - 
HIMEJI CASTLE GRANDVRIO 

HOTEL  

5 ฮิเมจ ิ– ปราสาทฮิเมจ ิ– อีออนพลาซ่า – ชินไซบาชิ – สนามบินคนัไซ   -  

6 สนามบินคนัไซ – สนามบินชางฮี – กรุงเทพฯ     
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18.00  คณะพร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชั �น 4 ประตูทางเข้าที�  5 สาย

การบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เคาว์เตอร์ K เจ้าหน้าที�บริษัทฯ คอยต้อนรบัและอํานวยความ

สะดวกให้ท่านก่อนขึ�นเครื�อง สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เป็นสายการบินคุณภาพ 

สะดวกสบายเพลิดเพลินไปกับจอโทรทัศน์ส่วนตัวให้ท่านเลือกชมความบนัเทิงได้ตาม

อธัยาศยั พร้อมบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง ทุกเที�ยวบิน (ทั �งขาไปและขากลบั) 

และได้รบัรางวลัด้านการบริการและคณุภาพจาก SKYTRAX 

21.00   ออกเดินทางสู่  สนามบิ นช างฮี  ประเท ศสิงคโปร์ โดยสายการบิน  สิงคโปร์แอร์ไล น์           

เที�ยวบินที� SQ 981 

 

 

 

00.25  ถงึ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์รอเปลี�ยนเครื�องเพื�อเดนิทางสู ่สนามบินฮิโรชิม่า  

01.45  ออกเดนิทางสู ่สนามบินฮิโรชิม่า โดยสายการบนิ สิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เที�ยวบินที� MI 868 

 09.00 ถึง สนามบินฮิโรชิม่า (เวลาท้องถิ�นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 นําท่าน นั �งเรือเฟอรี� เพื�อเดินทางสู่ เกาะมิยาจิม่า เป็น 1 ใน 3 ของทิวทัศน์ ที�สวยที�สุดของ

ประเทศญี�ปุ่ น นําท่านชม มรดกโลก ณ ศาลเจา้อิสึคชิุม่า ถูกสรา้งมาตั �งแต่ชว่งกลางศตวรรษที� 16 

ศาลเจ้าเก่าแก่ที�มอีาคารหลายหลงัเชื�อมต่อกนัและยื�นออกไปในทะเล เมื�อนํ�าขึ�นจะทําให้ศาลเจ้ามี

ลกัษณะคลา้ยแพลอยนํ�าได ้สญัลกัษณ์ประจําศาลเจา้ คอื เสาโทริอิสีแดง กลางทะเล เมื�อนํ�าขึ�นจะ

เห็นเสาโทรอิิสแีดงสดลอยอยู่กลางนํ�ารวมทั �งตวัศาลเจ้าดว้ย ภายในเป็นที�ประดษิฐานเทพเจ้าใน

ศาสนาชนิโต อสิระใหท้่านไดส้กัการะสิ�งศกัดิ �สทิธิ �และเกบ็ภาพความสวยงามตามอธัยาศยั ถา้โชคดี

ถา้อาจจะไดพ้บกบัเหล่ากวางน้อยในบรเิวณเกาะมยิาจมิา่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า เมอืงที�ทรงคณุค่าทางประวตัศิาสตร ์เนื�องจากเป็นเมอืงแรกของ

โลกที�ถูกทําลายด้วยระเบิดด้วยนิวเคลียร์ ในสมัยสงครามโลกครั �งที� 2 นําท่านชม พิพิธภณัฑ์

อนุสรณ์สถานฮิโรชิม่า สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึความโหดรา้ยของสงครามที�ผ่านมาและสนัตภิาพใน

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชางฮี 

DAY 2 สนามบินชางฮี – สนามบินฮิโรชิม่า – เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า – พิพิธภณัฑอนุสรณ์

สถานฮิโรชิม่า – อะตอมบิคบอมบโ์ดม – ชิมาเนะ 
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อนาคต ซึ�งในอดีตญี�ปุ่ น ถูกทิ� งระเบิดนิวเคลียร์ที� ฮิโรชิม่าและนางาซากิ โดยคําสั �งของ

ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา นับเป็นระเบดินิวเคลยีรเ์พยีง 2 ลูกเท่านั �นที�นํามาใชใ้นประวตัศิาสตร์

การทําสงคราม การระเบิดทําให้มีผู้เสียชีวิตที�กว่า 200,000 คนโดยนับถึงปลายปี พ.ศ. 2488 

จํานวนคนที�เสยีชวีติทนัทใีนวนัที�ระเบิดลงมจีํานวนประมาณครึ�งหนึ�งของจํานวนที�กล่าวนี� และใน

ระยะต่อมากย็งัมผีูเ้สยีชวีติดว้ยการบาดเจบ็หรอืจากการรบักมัมนัตรงัสทีี�ถูกปลดปล่อยออกมาจาก

การระเบิดอกีนับหมื�นคน หลงัการทิ�งระเบิดลูกที�สองเป็นเวลา 6 วนั ญี�ปุ่นประกาศตกลงยอมแพ้

สงครามต่อฝ่ายพนัธมติร และลงนามในตราสารประกาศยอมแพส้งครามมหาสมทุรแปซฟิิกที�นบัเป็น

การยตุสิงครามโลกครั �งที� 2 อยา่งเป็นทางการ 

นําท่านเดนิทางสู่ มรดกโลก อะตอม มิคบอมบ ์โดม (ATOMIC BOMB DOME) ตั �งอยู่รมิแม่นํ�า  

โมโตยาส ึในอดตีเคยเป็นหอส่งเสรมิอุตสาหกรรมฮโิรชมิ่า ปัจจุบนัไดร้บัการขึ�นทะเบียนเป็นมรดก

โลก ในปี พ.ศ. 2539 อนุสรณ์สถานแห่งสงครามที�ยํ�าเตอืนให้ชาวฮโิรชมิ่ารําลกึถงึพลงัทําลายล้าง

ของระเบดิปรมาณู  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พกั ชิมาเนะ ณ  DORMY INN IZUMO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชญิท่านพกัผอ่นไปกบัการแช ่ออนเซน็ นํ�าแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้น

ใตพ้ภิพเพื�อผ่อนคลายความเมื�อยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพใหก้ระปรี�กระเปร่าผวิพรรณสดใสมี

นํ�ามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงที�ความอศัจรรย์แห่งการอาบนํ�าแร่

แบบญี�ปุ่ นนี�เองทาํให้มผีูก้ล่าวว่า => หากมาที�ญี�ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบนํ�าแร่ก็เหมือนกบัว่าท่าน

มาไม่ถึงญี�ปุ่ น ! 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั �นนําท่านสู ่ศาลเจ้าอิซึโมะ (Izumo Taisha ) เป็นศาลเจา้ที�เก่าแก่ ซึ�งมคีวามสาํคญัที�สุดใน  

ญี�ปุ่ นและยงัได้รบัการขึ�นทะเบยีนเป็นสมบตัทิางวฒันธรรมแห่งชาต ิศาลเจา้แห่งนี� ไม่มกีารบนัทกึ

อยา่งแน่ชดัว่าสรา้งขึ�นเมื�อใด แต่ถอืว่าเป็นศาลเจา้ที�มอียูใ่นชว่งตน้ ��� ปีกอ่นครสิตศ์กัราช  เชื�อกนั

ว่าเป็นประทับของเทพเจ้าที�ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลเจ้าอิซึโมะ ไทชะ คือ โอคุนินุซึโนะ โอคะมิ

(Okuninushino Okami) ตามตาํนานที�กล่าวขานกนัมานาน โอคนุินุซ ึคอืผูส้รา้งพื�นที�ประเทศญี�ปุ่ น 

และปกครองโดยอซิุโมะ และยงัเทพเจ้าแห่งความสขุและการสมรส ในหมูช่าวญี�ปุ่ นนิยมไปสกัการะ

เพื�อขอเนื�อคู ่

DAY 3 ชิมาเนะ – ศาลเจ้าอิชึโมะ – สวนยูชิเอน็ – ถนนมิซูกิ ชิเกร ุ– ทตโทริ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนยูชิเอน็ เป็นสวนญี�ปุ่ นที�อยูใ่นเกาะไดคนชมิะซึ�งอยูใ่นทะเลนะกะอมุขิองเมอืง

มตัสเึอะ สามารถมาเที�ยวไดท้ั �ง�ฤดู โดยฤดูใบไม้ผลมิดีอกโบตั �น ฤดูร้อนร่มรื�นไปด้วยสเีขยีว ฤดู

ใบไมร้่วงมใีบไมเ้ปลี�ยนส ีฤดูหนาวมทีวิทศัน์หมิะอนังดงาม เป็นสวนที�สามารถมาเที�ยวไดต้ลอดปี 

ภายในจะจดัสวนเป็นวงกลมให้สามารถมาเดนิเล่นได้ มทีี�ขายอาหารให้ชมวิวไปพรอ้มกบัดื�มดํ�า

บรรยากาศอนังดงามของสวนแหง่นี�อกีดว้ย 

จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ถนนมิซูกิ ชิเกร ุเป็นถนนที�มคีวามยาว ��� ชื�อถนนเป็นชื�อของ มซิูก ิชิ

เกรุ ซึ�งเป็นนักเขยีนการ์ตูนที�มชีื�อเสยีงเรื�อง Gegege-no-Kitaro เขาเกดิที�เมอืง Sakaiminato บน

ถนนจะมรีูปปั�นทองเหลืองของสตัว์ประหลาด yakai จํานวน ��� ตวั จากเรื�อง Gegege-no-Kitaro 

วางอยู่ตามความยาวของถนน นอกจากนี�ที�นี�ยงัมสีิ�งต่างๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัมซิูก ิชเิกรุและ Kitaro 

เช่น พิพิธภัณฑ์ Mizuki Shigeru Museum และศาลเจ้า Yokai jinja ถึงแม้ว่าคุณไม่ใช่แฟนของ 

Kitaro แคก่ารมาเดนิชมถนนสายนี�พรอ้มกบัการเยี�ยมชมรา้นต่างๆ 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเข้าที�พักบริเวณ ทตโทริ ณ TOTTORI WASHINTON PLAZA HOTEL หรือ

เทยีบเทา่ 

 

 

 

 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑท์ราย พพิธิภณัฑใ์นร่มกลางทะเลทรายที�จดัแสดงประตมิากรรมทราย

ขนาดใหญ่สรา้งโดยศลิปินจากทั �วโลก ก่อนหน้านี�ได้มกีารจดันิทรรศการทรายชั �วคราวที�กลางแจ้ง 

แต่ในปี 2012 พพิธิภัณฑ์กย็้ายเขา้ไปอยู่ในอาคารถาวร  นิทรรศการจะสลบัสบัเปลี�ยนไปทุกๆ ปี 

โดยจะเปิดให้เขา้ชมในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนมกราคม นิทรรศการในแต่ละปีก็จะมี

หวัขอ้การแสดงที�แตกตา่งกนัเป็นภมูภิาค หรอืประเทศอื�นๆ ที�แตกตา่งกนั 

จากนั �นนําท่านสู ่พิพิธภณัฑ์โกโช อาโอยาม่า ต้นกาํเนิดการ์ตนูอยา่งเรื�อง โคนัน ยอดนักสืบจิ�ว 

ที�มีมายาวนานกว่า �� ปี เมื�อไปถึงท่านจะได้รับเกมสืบสวนให้เราเล่น จากการสังเกตรอบๆ 

พพิธิภณัฑ ์ซึ�งหากทาํสาํเรจ็ท่านจะไดบ้ตัรสมาชกิชมรมนักสบือย่างเป็นทางการอกีดว้ย นอกจากนี�

ภายในพพิธิภณัฑย์งัมกีารจดัแสดง ประวตัผิูเ้ขยีน อุปกรณ์ต่างๆ ที�ใชใ้นการเขยีนการต์ูน หอ้งเกบ็

หนังสอืการต์นูโคนนัจากรอบโลกที�ถกูแปลมาแลว้กว่า �� ภาษา เกมขนาดเลก็ที�  ใชเ้ป็นปรศินาการ

DAY 4 
ทตโทริ – พิพิธภณัฑท์ราย – พิพิธภณัฑโ์คนัน – ถนนกางเกงยีนสโ์คจิม่า –  

โอกายาม่า อิชิบนัไก – ฮิเมจิ 
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ฆาตกรรม รูปปั�นเหล่าเด็กๆ นักสบืรุ่นจิ �ว รองเท้ายกัษ์ที�พระเอกของเรามกัใชจ้บัคนร้าย หุ่นเชดิ

เตน้รําของเหล่าดอ็กเตอรอ์ากาซะ จอมโจรคดิ ซึ�งการแสดงจะมเีทคโนโลยถี่ายภาพกบักลอ้งพเิศษ 

ที�ตวัเราจะถูกดงึเขา้ไปอยู่ในกลอ้งและสวมบทบาทที�แตกต่างกนัไป ขึ�นอยู่การด์ที�ไดร้บัตอนเขา้ชม 

และทา่นยงัสามารถเลอืกซื�อของที�ระลกึจากการต์นูเรื�องนี�ไดอ้กีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนโคจิม่า แหล่งผลติยนีสค์ณุภาพของประเทศญี�ปุ่ น ดว้ยเทคนิคความประณีต

และกรรมวีธกีารผลติยนีส์โดยเฉพาะจากรุ่นบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน โดยการใช้เทคนิค 3 อย่าง 

การย้อม การทอและการเยบ็เป็นอย่างดี จากช่างฝีมอืเยี�ยม KOJIMA และเพื�อเป็นการอนุรกัษ์

ความเป็นเอกลกัษณ์ให้คงอยู่จงึได้ใชช้ื�อแบรนด์สนิคา้ KOJIMA GENSE ซึ�งสร้างความภาคภูมใิจ

ใหก้บัช่างฝีมอืและผูป้ระกอบอาชพีผลติยนีส์เป็นอย่างมาก เสื�อผา้หลากหลายแบรนด์ดงัส่วนใหญ่

ต่างก็นําเขา้ผ้ายนีส์จากเมอืง โคจมิ่า สาเหตุที�เมอืงโคจมิ่าเป็นแหล่งผลิตยนีส์ที�สําคญั เนื�องด้วย

สมยักอ่นไดเมยีว ยคูติะ ฮเิดเอะ โอคายามา่ไดถ้มทะเลจนก่อเกดิเป็นเมอืงโคจมิา่ แตเ่นื�องดว้ยพื�นที�

บรเิวณนั �นไมส่ามารถทําการเพาะปลกูขา้วได ้จงึเลอืกที�จะปลูกฝ้ายแทน ตอ่มาไมน่านโอคายาม่าจงึ

เป็นแหล่งผลติสิ�งทอของญี�ปุ่ น ในชว่งปลายศตวรรษ 19 ความนิยมในสิ�งทอจากผา้ยนีสไ์ดล้ดน้อยลง 

จนในที�สุดทหารอเมรกินัจงึนําอุตสาหกรรมผ้ายนีส์กลบัเขา้มาอกีครั �ง ทาํใหเ้ป็นจุดเริ�มตน้การผลติ

ยีนส์แบรนด์ดังยี�ห้อแรก “BIG JOHN” อิสระให้ท่านได้เลือกแวะชมและซื�อสินค้าคุณภาพตาม

อธัยาศยั ไมว่่าจะเป็น MOMOTARO JEANS, PURE BLUE JAPAN หรอื FULLCOUNT 

จากนั �นนําท่านสู่ โอกายาม่า อิชิบนัไก (Okayama IchiBanGai) ย่านช้อปปิ� งที�โด่งดงัของโอกา

ยาม่า เป็นแหล่งชอ้ปปิ� งโดยแท้ สนิค้าแบรนด์ดงัแบรนด์ทอ้งถิ�น รา้นสนิค้าปลอดภาษ ีร้านกาแฟ 

รา้นอาหาร ขนม เครื�องสาํอาง เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ในหา้งสรรพสนิคา้ และรา้นคา้ขวญัใจคนไทย

อยา่ง ดองกี� หรอื ดองกโีฮเต ้(Don Quijote) กม็ ี

**อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พัก ฮิ เมจิ ณ  HIMEJI CASTLE GRANDVRIO HOTEL หรือ

เทยีบเทา่  

 
  

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

DAY 5 ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – อีออนพลาซ่า – ชินไซบาชิ – โอซาก้า 
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นําทา่นสู ่ปราสาทฮิเมจิ หรอื ปราสาทกระสาขาว ถอืเป็นสิ�งกอ่สรา้งที�เกา่แกท่ี�ไดร้บัการขึ�นเป็น

มรดกโลกในปี 1993 และถอืเป็นสมบตัชิาต ินอกจากนี�ยงัเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที�คงโครงสรา้งเดมิ

และงดงามที�สดุในญี�ปุ่ น ผูท้ี�สรา้งปราสาทขึ�นเป็นคนแรกคอื โทโยโตม ิฮเิดโยช ิเมื�อ ปี ค.ศ. 1580 

กระทั �งใน ปี ค.ศ. 1681 อเิคดะ เทรมุาสะ บุตรเขยของ โชกนุโทกกุาว่า อเิอยาส ุไดบู้รณะตอ่เตมิ

ปราสาทออกไปใหย้ิ�งใหญ่อลงัการซึ�งแต่เดมิใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัเมอืง ศนูยก์ลางบญัชาการ

ทางทหาร แต่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ เนื�องจากไมม่ศีตัรรูุกรานตวัปราสาทเลย แมแ้ต่สมยัสงครามโลก

ครั �งที� 2 เมอืงฮเิมจเิป็นสว่นหนึ�งในสมรภมูทิี�ถกูทิ�งระเบดิอยา่งหนกัแต่ตวัปราสาทกไ็ม่ไดร้บัความ

เสยีหายหรอืโดนแตะตอ้งทาํลายจากฝ่ายพนัธมติรแตอ่ย่างใด นอกจากนี� ปราสาทแห่งนี�ทาํการเปิด

อกีครั �งในเดอืนมคี. 2015 หลงัจากปิดปราสาทถงึ 5 ปีเพื�อซ่อมแซมอยา่งละเอยีดดว้ยวธิดีั �งเดมิ

ตั �งแต่ภายนอกจนถงึภายในปราสาท 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั �นนําท่านเดนิทางสู ่อีออนพลาซ่า ชอ้ปปิ� งมอลล์ขนาดใหญ่ อสิระท่านไดเ้ลอืกซื�อสนิค้าจาก

รา้นคา้ต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นเสื�อผา้ กระเป๋า-รองเทา้ ของแต่งบา้น ของที�ระลกึ ฯลฯ ภายในอาคารยงั

ม ีหา้งจสัโก ้ใหท่้านชอ้ปปิ� งต่ออย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิคา้ของรา้น 100 Yen 

ซึ�งสนิคา้ทุก ๆ อยา่งในรา้นราคาชิ�นละ 100 เยน ไม่ลมืแวะซื�อของฝากทางกรงุเทพฯ อาท ิขนมโมจ ิ

, เบนโตะ , ผลไมส้ด และแหง้ , ลกูอมขนมขบเคี�ยว ฯลฯ 

นําท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านชอ้ปปิ� งชื�อดงัของโอซากา้ ภายในยา่นนี�ท่านจะพบกบัรา้นคา้เกา่แก่

ปะปนกนัไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั �งสาํหรบัเดก็

และผู้ใหญ่ ซึ�งย่านนี�ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั �นนําแห่งหนึ�งของโอซาก้า อีกทั �งยังมี

รา้นอาหารทะเลขึ�นชื�อมากมาย ซึ�งเสน่หอ์ย่างหนึ�งของยา่นนี�คอื ทุกรา้นคา้จะประดบัประดารา้นของ

ตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ�งดดัทําให้เป็นรปูปู กุง้ และปลาหมกึ ซึ�งนักท่องเที�ยวใหค้วามสนใจและแวะ

ถ่ายรปูกนัเป็นที�ระลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ด้

มากที�สุด เพื�อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของยา่นนี�คอื ตกึรูปเครื�องหมายการคา้

ของ กูลโิกะ ผลติภัณฑ์ขนมชื�อดงัจากญี�ปุ่ นนั �นเอง อสิระเพื�อให้ท่านเลือกหาซื�อของต้องใจนานา

ชนิด อาท ิเครื�องสาํอางค ์ เสื�อผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เครื�องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

**อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพื�อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื�อ

กลบักรงุเทพฯ  

23.25 ออกเดินทางสู่  สน ามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน  สิงคโปร์ แอร์ไล น์        

เที�ยวบินที� SQ 623  
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05.05  ถงึ สนามบินชางฮี รอเปลี�ยนเครื�องเพื�อเดนิทางสู ่สนามบินสวุรรณภมิู 

07.10  ออกเดนิทางสู ่สนามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบิน สิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เที�ยวบินที� SQ 970 

08.35 ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

************************************************** 

กาํหนดการเดินทาง : �� – �� ตลุาคม ���� 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน 34,900 บาท 

เดก็อายตุั �งแต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน      34,900 บาท 

เดก็อายตุั �งแต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน (มเีตยีงเสรมิ)      34,900 บาท 

เดก็อายตุั �งแต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน (ไม่มเีตยีงเสรมิ) 34,900 บาท 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มท่านละ 9,500 บาท 

*** กรณีมีตั �วเครื�องบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตั �วท่านละ 10,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแตล่ะครั �งตอ้งม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตั �วเครื�องบนิเดนิทางไป-กลบั ชั �นประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ที�ระบุในรายการ  

 คา่ที�พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / คา่พาหนะ / คา่อาหาร / คา่เขา้ชมตามสถานที�ต่าง ๆ ตามที�ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง คุม้ครองทา่นละ 1 ลา้นบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่ง คา่ขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

DAY 6 สนามบินคนัไซ – สนามบินชางฮี – กรงุเทพฯ 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี , คา่อาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่านํ�าหนกักระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 ค่าภาษมีลูคา่เพิ�ม 7%  และภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั �วคราวเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนินํ�าใจสาํหรบัมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทรปิ   

 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 กรณุาสาํรองที�นั �งโดยการชาํระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท  

 กรณุาชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัทาํการ 

 

เงื�อนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 30 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืคา่มดัจาํ 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัทําการ บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคา

ทวัร ์

 

หมายเหต ุ

 กรณีเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั �น ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตผุลใดกต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ�ง

อยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไมค่นืเงนิทั �งหมดหรอืบางส่วน 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ต่าง ๆ 

ที�เหนืออาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีที�มกีารขึ�นลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึ�นคา่นํ�ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�จะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �เมื�อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ � ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทั �งสิ�น 

****รายละเอียดเกี�ยวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารที�ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี�ประสงค์จะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 

�� วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น ดงัตอ่ไปนี� 

1. สิ�งยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พาํนักในประเทศญี�ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญี�ปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางที�ไม่มตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูส่งตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  


