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KANSAI – CHUGOKU 6D3N
ขอเชิ ญทุกท่านร่วมเดิ นาทางสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ที่เมือง โกเบ ทตโทริ มัทสึเอะ ชิ มาเนะ
โอคายาม่า และโอซาก้า

โกเบ
ทตโทริ
ชิ มาเนะ

โอคายาม่า
โอซาก้า

สะพานอาคาชิ ไคเคียว สะพานแขวนทีย่ าวทีส่ ุดในโลก
ภูเขาร็อคโก จุดชมวิวทีต่ ดิ อันดับ1ใน3วิวสวยทีส่ ุดในญี่ป่ นุ
เนิ นทราย ผืนทะเลทรายแห่งเดียวในประเทศญีป่ ่ นุ
ถนนเกะเกะเกะ โนะ คิ ทาโร่ ถนนตัวการ์ตูนสุดแสนน่ารัก
พิ พิธภัณฑ์ศิลปะอาดาจิ เยีย่ มชมสวนญีป่ ่ นุ ทีก่ ารันตีดว้ ย 3 ดาวมิชลิน กรีนไกด์
ศาลเจ้าอิ ทสึโมะไทฉะ ศาลเจ้าทีเ่ หล่าทวยเทพทัวญี
่ ป่ ่ ุนมาชุมนุ มกัน
ปราสาทมัทสึอะ ปราสาทเก่าแก่ทย่ี งั ใช้โครงสร้างเดิมตัง้ แต่เริม่ สร้าง
สวนนกมัทสึเอะ พักผ่อนสายตาไปกับสวนสวย และเพลิดเพลินกับนกหลากชนิด
คุราชิ คิบิคงั เยีย่ มชมย่านประวัตศิ าสตร์ของชุมชนริมคลอง
ตึกอุเมดะ สกาย เยีย่ มชมสวนลอยฟ้ าบนยอดตึกพร้อมวิวเมืองโอซาก้า
ชิ นไซบาชิ เพลิดเพลินกับแสง สี และความคึกคักของแหล่งช้อปปิ้ งใจกลางเมืองโอซาก้า
อิ ออน มอลล์ ช้อปปิ้ งเก็บตกทัง้ ของซือ้ และของฝากก่อนกลับเมืองไทย
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กาหนดการเดิ นทางวันที่ 7-12 / 14-19 / 21-26 มิ ถนุ ายน 2560
DAY1
20.30น.
23.25น.
DAY2

06.25น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิชนั ้ 4 ประตู8 เคาน์ เตอร์R เพื่อทาการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่ประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยสายการบิ น เจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ JL728
สนามบิ นคันไซ >> โกเบ >> สะพานอาคาชิ ไคเคียว >> นัง่ รถบัสสู่จดุ ชมวิ ว
บนภูเขาร็อคโก >> ทตโทริ >> เนิ นทราย
เดินทางถึงท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญีป่ ่ นุ
หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโงะ ซึง่
เป็ นเมืองท่าพาณิชย์หลักของญีป่ ่ นุ ทีท่ าการค้ากับประเทศจีนและเกาหลี
สะพานอาคาชิ ไคเคียว สะพานแขวนทีย่ าวทีส่ ุดในโลก โดยมีความ
ยาวถึง 3,991 เมตร สร้างเสร็จเมือ่ ปี ค.ศ.1998 โดยสะพานแห่งนี้เป็ น
เส้นทางคมนาคมหลักระหว่างเมืองโกเบ บนเกาะฮอนชู กับเมืองอิวายะ
บนเกาะอาวาจิ

จุดชมวิ วบนเขาร็อคโก ภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดของเมืองโกเบ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของอุทยานแห่งชาติ โดยท่านจะสามารถชมวิวอ่าวโอซาก้า และ เกาะ
อาวาจิได้จากจุดชมวิวแห่งนี้ ระหว่างทางทีน่ งรถบั
ั ่ สขึน้ จุดชมวิว
ท่านจะได้ชมวิวธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติอกี ด้วย

เดินทางสู่เมืองทตโทริ ตัง้ อยูท่ างด้านตะวันตกของเกาะฮอนชู ทางตอนเหนือของจังหวัด
หันหน้าเข้าสู่ทะเลญีป่ ่ นุ มีช่อื เสียงในเรือ่ งของชายหาดและถนนสายการ์ตูน
เนิ นทรายแห่งทตโทริ เนินทรายแห่งนี้ถอื ได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมืองทตโทริ ทีเ่ กิดจากขีเ้ ถ้าของภูเขาไฟไดเซน ถูกลมทะเลพัดมากอง
รวมกันเป็ นเวลานาน จนกลายเป็ นเนินกว้าง ถูกจัดเป็ นเนินทรายที่
สวยงามและใหญ่ทส่ี ุดในประเทศญีป่ ่ นุ

KANSAI CHUGOKU 6D3N BY JL ON JUN’17

P a g e |3

กลางวัน
เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่ กั
โรงแรมที่พกั MISASA SAIKI BEKKAN หรือเทียบเท่ า
**หลังจากรับประทานอาหารค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้ผ่อนคลายไปกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ ชาว
ญีป่ ่ นุ เชื่อว่าน้าแร่จากธรรมชาตินนั ้ จะช่วยให้ผวิ พรรณสวยงามและทาให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขน้ึ **
DAY3

08.00น.

ทตโทริ >> ถนนมิ ซูกิ ชิ เงรุ >> พิ พิธภัณฑ์อาดาจิ >> ชิ มาเนะ >>
ศาลเจ้าอิ ทสึโมะไทฉะ >> มัทสึเอะ
ออกเดินทางท่องเทีย่ วเมืองทตโทริ, ชิมาเนะ และ มัทสึเอะ
ถนนมิ ซูกิ ชิ เงรุ อิสระเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย บนถนนเส้นนี้ม ี
รูปปั ้นตัวการ์ตูนดังจากเรือ่ ง “เกะเกะเกะ โนะ คิทาโร่” อยูต่ ามจุดต่างๆ
สาเหตุทส่ี ร้างตัวการ์ตูนมากมายเหล่านี้เนื่องมาจาก คุณชิเงรุ มิซุกิ
ผูเ้ ขียนการ์ตูน ได้สร้างชื่อเสียงจนคนทัวไปรู
่ จ้ กั เมืองทตโทริ
ออกเดินทางจากเมืองทตโทริส่เู มืองชิมาเนะ ตัง้ อยูท่ างตอนเหนือของภูมภิ าคตะวันตก
ของญีป่ ่ นุ หันหน้าออกไปทางทะเลญีป่ ่ นุ มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ
และยังมีบทบาทสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ รวมถึงเป็ น “ดินแดนแห่งเทพเจ้า” อีกด้วย
พิ พิธภัณฑ์ศิลปะอาดาจิ สถานทีท่ เ่ี ก็บรักษาภาพวาดของญีป่ ่ นุ
รวมถึงงานศิลปะแขนงอื่นๆ ของเหล่าศิลปิ นทีม่ ชี ่อื เสียง และทีส่ าคัญ
สวนญีป่ ่ นุ ของทีน่ ่ถี ูกเลือกให้เป็ นอันดับหนึ่งของสวนแบบญีป่ ่ นุ ถึง 13 ปี
ซ้อน และยังได้สามดาวจากมิชลิน กรีนไกด์

ศาลเจ้าอิ ทสึโมะไทฉะ เป็ นหนึ่งในศาลเจ้าทีเ่ ก่าแก่มากทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ
โดยเทพเจ้าทีส่ ถิตอยูท่ ศ่ี าลเจ้าแห่งนี้คอื เทพเจ้าแห่งความสัมพันธ์
ชาวญีป่ ่ นุ จึงนิยมมาขอพรในเรือ่ งของความรักและความสัมพันธ์อนั ดีใน
ครอบครัว อีกทัง้ เทพเจ้าชินโตทัวญี
่ ป่ ่ นุ จะมารวมตัวกันในเดือน10 ตาม
ปฏิทนิ จันทรคติ
ออกเดินทางสู่เมืองมัทสึเอะ เมืองทีไ่ ด้ขน้ึ ชื่อว่า เมืองแห่งน้า มีช่อื เสียงในเรือ่ ง
ของการชมพระอาทิตย์ตกดิน
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เช้า
กลางวัน
เย็น

DAY4

08.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
โรงแรมที่พกั MATSUE EXCEL TOKYU หรือเทียบเท่า
มัทสึเอะ >> ปราสาทมัทสึเอะ >> สวนนกมัทสึเอะ >> โอคายาม่า >>
คุราชิ คิ
ออกเดินทางท่องเทีย่ วเมืองมัทสึเอะและเมืองโอคายาม่า
ปราสาทมัทสึเอะ เป็ น 1 ใน 12 ปราสาททีย่ งั คงเป็ นปราสาทดัง้ เดิมไม่ได้
ถูกสร้างขึน้ มาใหม่ แม้ว่าจะผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะ
สงครามกลางเมือง ไฟไหม้ หรือแผ่นดินไหว

สวนนกมัทสึเอะ เป็ นสวนนกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศญี่ป่ นุ โดยมีทงั ้ สวน
นก และสวนดอกไม้เรือนกระจก จัดแต่งเป็ นระบบนิเวศน์ของธรรมชาติ
ขนาดใหญ่

ออกเดินทางสู่เมืองโอคายาม่า ดินแดนแห่งแสงตะวัน ขึน้ ชื่อในเรือ่ งของผลไม้ เนื่องจาก
ผลไม้ของโอคายาม่าได้รบั แสงแดดเยอะ จึงมีรสชาติอร่อย กลิน่ หอม รสหวานเป็ น
เอกลักษณ์
คุราชิ คิบิคงั ย่านประวัตศิ าสตร์ทม่ี โี กดังเก็บสินค้า ทีอ่ ยู่อาศัย และบ้าน
โบราณสีขาว ถูกผสมผสานกับวิถชี วี ติ ยุคสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว เป็ นหนึ่ง
ในชุมชนริมคลองโบราณทีถ่ ูกอนุรกั ษ์ไว้จนถึงปั จจุบนั อิสระให้ท่านเดิน
เล่น ช้อปปิ้ ง ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เช้า
กลางวัน
เย็น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
โรงแรมที่พกั GRANDVIA OKAYAMA หรือเทียบเท่ า
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DAY5
08.00น.

โอคายาม่า >> โอซาก้า >> ตึกอุเมดะ สกาย >> ชิ นไซบาชิ >> อิ ออน มอลล์
>> สนามบิ นนานาชาติ คนั ไซ
ออกเดินทางท่องเทีย่ วเมืองโอซาก้า เมืองแห่งแสงสี และความสนุกสนาน ในอดีตเป็ น
เมืองท่าขนส่งสินค้า พ่อค้าจากทัง้ ในและต่างประเทศต่างหลังไหลเข้
่
ามาทีโ่ อซาก้า ทาให้
โอซาก้าเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมทีส่ าคัญของประเทศจนถึงปั จจุบนั
ตึกอุเมดะสกาย ตึกสูงย่านใจกลางเมืองโอซาก้า มีจดุ ชมวิวบนยอดตึกที่
ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเทีย่ ว นักท่องเทีย่ วสามารถชมวิวเมืองของ
โอซาก้าได้จากจุดนี้

ชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งทีค่ กึ คักไปด้วยนักท่องเทีย่ วทัง้ จากภายในและ
ภายนอกประเทศ มีรา้ นค้าทัง้ เก่าแก่และทันสมัยอยูร่ วมกัน สินค้า
มากมายหลากหลาย ร้านอาหารหลากประเภทให้ได้เลือกชิม โดยเฉพาะ
อาหารขึน้ ชื่อของโอซาก้าทัง้ ทาโกะยากิและโอโคโนมิยากิ อิสระให้ท่าน
ได้ชอ้ ปปิ้ งและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
อิ ออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าทีม่ สี นิ ค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเสือ้ ผ้า
กระเป๋ า รองเท้า รวมไปถึงข้าวของเครือ่ งใช้ในบ้าน และซุปเปอร์มาร์เก็ต
เรียกได้ว่าเป็ นการช้อปปิ้ งเก็บตกส่งท้ายก่อนกลับเมืองไทยก็ว่าได้

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
กลางวัน
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย(ชินไซบาชิ)
เย็น
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย(อิออน มอลล์)
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติคนั ไซ โอซาก้า เพื่อทาการเช็คอิน
DAY6
00.30น.
04.30น.

สนามบิ นนานาชาติ คนั ไซ >> กรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ JL727
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************
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กาหนดการเดิ นทางวันที่ 7-12 / 14-19 / 21-26 มิ ถนุ ายน 2560
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น/ท่าน

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น/ท่าน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

49,900.-บาท

37,900.-บาท

เด็ก(เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

44,900.-บาท

34,200.-บาท

เด็ก(ไม่เสริ มเตียง)พักกับผูใ้ หญ่

37,500.-บาท

28,500.-บาท

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

8,900.-บาท

8,900.-บาท

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโ้ ู ดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าวบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท
ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
***เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุเพียง
ครึง่ เดียว ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกัน***
6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า-แจ้งออก
สาหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท และชาระส่วนที่เหลือก่อนการ
เดิ นทาง 21 วันทาการหากไม่ชาระตามกาหนด บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการจองของท่าน
การยกเลิ ก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะ
อากาศ การเมืองโรคระบาดและสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ /
ห้ามเข้าประเทศญีป่ ่ นุ / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่
อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ่
ทางสายการบินและ โรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง
โรคระบาดและสายการบิ นราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตรา
การแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
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