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Japan New Wave Travel Co., Ltd. Nagara Apartment (Room 103)                     

122 Soi Anumarnrachathon Decho Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500                   

Tel: +662-2354720 Fax: +662-2354721 E-Mail: jnwt.new.wave@gmail.com, ginga_thailand@hotmail.com                    

                                                                                         Licence No. 11/07577                          

 

เท่ียวญ่ีปุ่น 8 วนั 6 คืน: ฟุกโุอกะ-โอซากา้ 

โดยสายการบิน: การบินไทย 

กําหนดเดินทาง: ปี 2561-2562 

 

วนัแรก-วนัที่ 2: สนามบินสุวรรณภูมิ / สุวรรณภูมิ (สมุทรปราการ) - ฟกุุโอกะ (ฟกุุโอกะ) 
 

21.30 น.     ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน การบินไทย (TG) 

00.50 น.     ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมสู่ิสนามบินฟุกโุอกะ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG 648 

08.00 น.     เดินทางถึงสนามบินฟุกโุอกะ ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยในเวลา 09:00 น. 
 

วนัที่ 2: ศาลเจา้ดาไซฟ ุ- สวนโกเวอร์ - สวนสนัติภาพ - ร้านขนมคาสเทลล่า                         
                                                         

สาย     นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเทนมานกทุี่ดาไซฟ ุเป็นหน่ึงใน 2 ศาลเจา้เทนมานกุที่สาํคญัที่สุดในบรรดาศาลเจา้
เทนมานกุทั้งหมดกวา่พนัแห่ง อีกแห่งคือศาลเจา้คิตาโน่เทนมานกุทีอ่ยูใ่นเมืองเกียวโต ศาลเจา้เทนมานกถูุกสร้างขึ้นเพือ่
สกัการะนกัปราชญช่ื์อสุกาวะระ มิชิซาเนะ และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของการศึกษาเล่าเรียนดว้ย โดยเร่ิมตน้สร้างกนัช่วงปี 

ค.ศ. 900 ในยคุเฮอนั ศาลเจา้เทนมานกุที่น่ี มีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นที่นิยมในหมู่นกัท่องเที่ยวและมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ มี
ร้านคา้ตลอดทางเดินมาศาลเจา้ ภายในประกอบไปดว้ย ประตูโทริอิขนาดใหญ่ สระนํ้ าที่ออกแบบมาเป็นตวัอกัษร
ภาษาญี่ปุ่ น แปลวา่ หวัใจ โดยจะมีสะพานขา้ม 3 ช่วงที่แบ่งเป็น อดีต ปัจจุบนั และอนาคต และยงัมีตน้บว๊ยช่ือวา่โทบิยเูมะ 

ที่ตาํนานเล่าวา่ เกิดจากเมล็ดที่ปลิวมาจากเมืองเกียวโตเพือ่มิชิซาเนะ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) 
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เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที)                                                                            
บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่  สวนโกเวอร์ ตั้งอยูท่ี่ยา่นเมืองนางาซากิ ไม่ใช่แค่สวน
ธรรมดาๆทัว่ไป หากมีการทาํออกมาสไตลผ์สมผสานระหวา่งสวนก่ึงพพิธิภณัฑใ์นพื้นท่ีแบบเปิดโล่ง ซ่ึงตวัสวนน้ีไดถู้ก
ดดัแปลงจากที่อยูอ่าศยัของพอ่คา้ชาวองักฤษนามวา่ Thomas Glover อนัเป็นที่มาของช่ือของที่น่ีนัน่เอง สวนโกเวอร์น่ี
ค่อนขา้งจะมีบริเวณอยูพ่อสมควร แบ่งเป็นสองส่วนหลกัๆ อยา่งสวนแบบตะวนัตก และอาคารแบบยคุ 1900  

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่  สวนสันติภาพนางาซากิ ตั้งอยูใ่นบริเวณตวัเมืองนางาซากิ ถา้ดูจากความเป็นมาในการก่อตั้ง
สวนสนัติภาพแห่งน้ีอาจจะมีความสลดกนั เพราะที่น่ีนั้นถูกจดัสร้างขึ้นเพือ่ราํลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ช่ือวา่ Fat 

Man เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ที่ทาํลายเกือบทั้งเมือง และยงัฆ่าส่ิงมีชีวติไปมากกวา่ 80,000 คน แต่ก็ถือวา่เป็นอีกส่วน
หน่ึงในประวติัศาสตร์ที่สาํคญัของญี่ปุ่ น ซ่ึงช่วยใหเ้ราคาํนึงวา่ประเทศน้ีถึงจะสวยงามมากแค่ไหนก็เคยพบเจอกบัความ
เลวร้ายมาไม่นอ้ยเลย ภายในสวนแห่งน้ีมีรูปป้ันเก่ียวกบัสนัติภาพมากมาย โดยที่ดา้นหลงัของสวนจะมีเสาสีดาํที่เป็นตวัช้ี
ตาํแหน่งจุดศูนยก์ลางของระเบิดปรมาณู และมีรายช่ือของเหยือ่ในคร้ังนั้นดว้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น พาท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัท่ี  ร้านขนมคาสเทลล่า ขนมคาสเทลล่าของร้าน Castella Nagasaki 

Honpo ทางร้านไดใ้หค้วามสาํคญัต่อวธีิการผลิตและธรรมเนียมดั้งเดิมจากการผลิตดว้ยมือซ่ึงนาํเขา้มาจากเรือสาํเภาของ
ต่างชาติ มีการใชว้ตัถุดิบที่คดัสรรโดยไม่ใชส้ารกนับูดและสารปรุงแต่ง นอกจากน้ี ทางร้านยงัไดท้าํการอบขนมโดยใชก้าร
ทุ่มเทแรงใจของช่างทาํขนมฝีมือเยีย่ม (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) 
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เน่ืองจากคาสเทลล่าเป็นสินคา้ของฝากยอดนิยมในหมู่ชาวจีนและไตห้วนั จึงมีป้ายภาษาจีนระบุเอาไวด้ว้ย โดยทางร้านได้
จดัเตรียมเอาไวถึ้ง 5 รสชาติดว้ยกนั ซ่ึงนอกจากรสดั้งเดิมแลว้ ก็มีรสโยโมงิ, รสนํ้ าตาลทรายแดง, รสช็อกโกแลต และรส
กาแฟดว้ย ระยะเวลาการเก็บรักษาของขนมจะอยูท่ี่ 1 สปัดาห์ นบัตั้งแต่วนัที่ผลิต แต่เน่ืองจากวา่เป็นขนมคาสเทลล่าสด จึง
สามารถเก็บรักษาแบบแช่แขง็หรือแช่เยน็ในตูเ้ยน็ได ้ความแตกต่างจากขนมคาสเทลล่าทัว่ไปก็คอืมีวธีิการทาํท่ีง่ายโดยไม่ตอ้ง
ใชค้รีมสด หากแต่ใชแ้ป้งสาลี นํ้ าตาล และไข่เท่านั้น อีกทั้งเน่ืองจากวา่มีการใชไ้ข่ในการผลิตเป็นจาํนวนมาก การอบขนม
แบบก่ึงสุกก่ึงดิบโดยไม่ถึงกบัผา่นไฟแบบสมบูรณ์จึงเป็นลกัษณะเฉพาะของขนมน้ี นอกจากน้ี ทางร้านยงัมีจาํหน่ายขนม 

"Puchi Castella" ช้ินพอดีคาํ ราคาสบายกระเป๋าที่ 250 เยน (รวมภาษีแลว้) อีกดว้ย  

 

 

 

 

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)                                                                                  

เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Unzen Miyazaki Ryokan หรือเทียบเท่า                                             

Web Site: http://www.miyazaki-ryokan.co.jp/ Room: Japanese Style Tatami                                                                                         

วนัที่ 3: ปราสาทคุมาโมโต ้- สวนซุยเซนจิ - ทะเลสาบคินริน                                              
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

ออกจากที่พกั พาท่านนัง่เรือขา้มฟาก Kyusho Ferry จากท่าเรือ Shimabara Port  

ไปยงัท่าเรือ Kumamoto Port (ใช้เวลาข้ามฟากประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
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สาย     นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทคุมาโมโต้ นบัเป็นแลนดม์าร์กสาํคญัของเมืองคุมาโมโตเ้ลยก็วา่ได ้ปราสาทแห่งน้ีถือเป็น
หน่ึงในปราสาทที่น่าประทบัใจที่สุดของญี่ปุ่ น ส่ิงที่ทาํใหป้ราสาทแห่งน้ีโด่งดงัมากๆเน่ืองจากความสมบูรณ์ของ
สถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายและครบถว้นของอาคารในพื้นท่ีของปราสาท ภายในพื้นท่ีขนาดใหญ่ของปราสาทมี
อาคารหลายหลงัที่น่าสนใจ เช่น พระราชวงัฮอนมารุโกเทน ที่สร้างขึ้นใหม่ตามแบบเดิมที่ถูกทาํลายไป โดยใชแ้บบวธีิการ
ก่อสร้างและวสัดุเหมือนเดิมทุกอยา่ง ยกเวน้ขนาดที่เล็กลงเท่านั้น นอกจากน้ี ยงัมีหอคอยปราสาท ท่ีเก็บอาวธุ ล่องนํ้ า และ
ทางเดินใตดิ้นที่เช่ือมไปยงัพระราชวงัดว้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
 

ปราสาทแห่งน้ีคาดวา่น่าจะถูกสร้างประมาณปี ค.ศ. 1607 ตวัอาคารหลายๆส่วนนั้นถึงแมว้า่จะมีเพยีงไม่ก่ีอาคารท่ีเป็นอาคาร
เก่าแก่มาตั้งแต่สมยัที่เร่ิมสร้างปราสาท แต่อาคารใหม่ๆท่ีสร้างขึ้นลว้นสร้างขึ้นแบบพถีิพถินัเนน้รักษารายละเอียดให้
เหมือนเดิมที่สุด ซ่ึงไม่ใช่แค่ตวัปราสาทที่งดงามเท่านั้นนะคะ บริเวณรอบๆปราสาทยงัมีตน้ซากุระอยูป่ระมาณ 800 กวา่ตน้ 
และนัน่ทาํใหป้ราสาทคุมาโมโตเ้ป็นจุดชมซากุระที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของเมืองคุมาโมโตเ้ลยทีเดียว สีสนัอยา่งหน่ึงของ
ปราสาทที่สร้างความคึกคกัใหม้ากๆ มาจากการมีเหล่าซามูไร นินจา และหญิงสาวสูงศกัด์ิ ท่ีแต่งตวัและแอค็ท่าเตม็รูปแบบ
เหมือนหลุดออกมาจากยคุเอโดะ จะเดินไปมาใหน้กัท่องเท่ียวไดถ่้ายภาพกนัดว้ย  

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                                      

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ สวนซุยเซนจิ นบัเป็นสวนสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทท้ี่มี
ช่ือเสียงโด่งดงัที่สุดของจงัหวดัคุมาโมโต ้ดว้ยรูปแบการตกแต่งอยา่งงดงามและลงตวั ภายในมีทั้งสถานท่ี ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ 
รวมไปถึงยอ่ส่วนของหลายๆส่ิงที่มีช่ือเสียงของญี่ปุ่ น ไม่วา่จะเป็น ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบบิวะ ศาลาไม ้และสะพานหิน อีกทั้ง
ยงัมีสตัวน่์ารักๆอยา่งนกกระเรียน หงส์ และปลาคาร์ฟ ใหไ้ดเ้ห็นอยูบ่ริเวณบ่อนํ้ าท่ีอยูภ่ายในสวนอีกดว้ย นอกจากน้ีภายในมี
ทางเดินเป็นวงกลมรอบสวน ที่เป็นแบบจาํลองของถนนโทไคโดะ ถนนสายท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัเอโดะ โดยสวนแห่งน้ีถูก
สร้างขึ้นประมาศตวรรษที่ 17 จากตระกูลโฮโซกาวา่ที่เรืองอาํนาจในช่วงเวลานั้น เรียกไดว้า่เป็นสวนท่ีทั้งงดงามและยงัมี
หลายๆส่วนที่น่าสนใจน่ามาเที่ยวชมเม่ือมาเยอืนยงัคุมาโมโตเ้ลยทีเดียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
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หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคนิริน เป็นทะเลสาบเล็กๆในเมืองยฟุูอิน ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ 25 นาที 
นํ้ าในทะเลสาบแห่งน้ีไหลมาจากนํ้าพรุ้อนทาํใหน้ํ้ าในสระอุ่นอยูต่ลอดเวลา และในตอนเชา้บริเวณผวินํ้ าจะมีไอนํ้ าลอย
ขึ้นมา เป็นอีกหน่ึงทะเลสาบที่สวยงาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 15 นาที และมีพักระหว่างทางอีก 30 นาที) 
 

 

 

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก   
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Hotel Yufuin Ryokuyu หรือเทียบเท่า                                                

Web Site: http://www.yufuin-ryokuyu.com/ Room: Japanese Style Room with Remote Open-Air Bath 
 

วนัที่ 4: บ่อนํ้าพรุ้อนจิโกกุเมกุริ - ปราสาทมตัสึยาม่า - พิพิธภณัฑชิ์คิโด                                      
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
ออกจากที่พกั นาํท่านเดินทางสู่ บ่อนํ้ าพรุ้อนจิโกกุเมกุริ ที่เบปป ุมีอยูด่ว้ยกนัถึง 8 บ่อ เป็นหน่ึงในจุดท่องเที่ยวหลกัของ
เมืองเบบปุที่นอกจากการมาแช่ออนเซน มีไวเ้พือ่การชมเท่านั้น โดยจะแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรกจะมีอยูด่ว้ยกนั 6 บ่อในเขต
คนันาวา่ คือ Umi Jigoku, Oniishibozu Jigoku, Shiraike Jigoku, Kamado Jigoku, Oniyama Jigoku, Yama Jigoku ซ่ึงจะ
อยูเ่กือบติดกนัหมด สามารถเดินถึงกนัไดง่้ายๆ แต่อีก 2 บ่อจะอยูท่ี่เขตชิบาเซกิที่อยูห่่างไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร คือ 

Chinoike Jigoku, Tatsumaki Jigoku (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
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สาย     พาท่านนัง่เรือขา้มฟาก Uwajima Unyu Ferry จากท่าเรือ Beppu Port  

ไปยงัท่าเรือ Yawatahama Port (ใช้เวลาข้ามฟากประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                      

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึยาม่า เป็น 1 ใน 12 ปราสาทหลงัเดิม
ของญี่ปุ่ นที่ยงัหลงเหลืออยูต่ ั้งแต่ปี 1868 และยงัเป็นหน่ึงในปราสาทท่ีมีความซบัซอ้นน่าสนใจแห่งหน่ึงอีกดว้ย ตั้งอยูบ่น
ภูเขาคาสึยาม่า เนินเขาสูงชนัใจกลางเมืองที่สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์อนักวา้งไกลของเมืองมตัสึยาม่าคู่กบัทะเล Seto 

Inland Sea พื้นที่รอบๆปลูกตน้ซากุระกวา่ 200 ตน้ ซ่ึงเหมาะแก่การชมดอกซากุระในปลายเดือนมีนาคม-ตน้เดือนเมษายน 
 

ปราสาทสร้างขึ้นในช่วงปี 1602-1628 เดิมมีอยูท่ ั้งหมด 5 ชั้น แต่ถูกฟ้าผา่จึงทาํการบูรณะใหม่ในปี 1820 สร้างเป็น 3 ชั้นที่
เห็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี ซ่ึงเป็นตวัอยา่งโครงสร้างปราสาทที่ดีแห่งหน่ึง โดยหอ้งโถงหลกัตั้งอยูด่า้นบนสุดเพือ่ใหไ้ดรั้บการ
ป้องกนัที่ปลอดภยั สามารถเขา้ถึงไดจ้ากประตูหลายทาง ภายในชั้นแบ่งออกเป็นหลายปีก รวมถึงป้อมปราการท่ีคอยดูแล
ปราสาท ปัจจุบนัใชจ้ดัแสดงนิทรรศการขอ้มูลเกี่ยวกบัประวติัความเป็นมาของเมืองมตัสึยาม่าและช่วงสมยัศกัดินา                    

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ พิพธิภัณฑ์ชิคโิด อุทิศใหก้บั มาซาโอกะ ชิคิ ผูมี้ช่ือเสียงแห่งเมืองมตัซึยาม่า มีความ
เช่ียวชาญในการแต่งบทกว ีและมีบทบาทสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงไปสู่ยคุสมยัใหม่ของญี่ปุ่ น มีชีวติอยูใ่นช่วงปี ค.ศ. 
1867 ถึง ปี ค.ศ. 1902 รวมอายเุพียง 35 ปี นอกจากน้ี ยงัป็นผูริ้เร่ิมกีฬาเบสบอลในญี่ปุ่นจนเป็นกีฬาประจาํชาติจนทุกวนัน้ี 
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เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)              
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Hotel Funaya หรือเทียบเท่า  

Web Site: http://www.dogo-funaya.co.jp/ Room: Japanese Style 12 Tatami 7
th
 and 8

th
 Floor Only 

 

วนัที่ 5: ศาลเจา้อิสึกุชิมะ 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

สาย     พาท่านนัง่เรือขา้มฟาก Setonaikaikisen Ferry จากท่าเรือ Matsuyama Port  

ไปยงัท่าเรือ Kure Central Pier Terminal (ใช้เวลาข้ามฟากประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 
 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ พาท่านนัง่เรือขา้มฟาก Miyajima Matsudai Ferry  

จากท่าเรือ Miyajimaguchi Port ไปยงัท่าเรือ Itsukushima Ferry Terminal (ใช้เวลาข้ามฟากประมาณ 30 นาที) 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
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หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้อิสึกุชิมะ ตั้งอยูบ่นเกาะมิยาจิม่า นบัเป็นศาลเจา้ที่ดงัมากๆแห่งหน่ึงของฮิโรชิม่า  ซ่ึง
ความโด่งดงัที่วา่น้ี หลกัๆก็มาจากประตูโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ที่ตั้งอยูก่ลางทะเลจนดูเหมือนลอยอยูใ่นนํ้ าในช่วงที่นํ้ าขึ้น
น่ีเอง ที่เห็นเหมือนประตูที่เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ความศกัด์ิสิทธ์ิตั้งอยูบ่นนํ้ า เรียกไดว้า่เป็นส่วนผสมลงตวัของทั้ง
วฒันธรรมกบัธรรมชาติ ตวัช่ือเกาะมิยาจิม่าที่แปลวา่เกาะแห่งศาลเจา้ เพราะมีศาลเจา้อิสึกุชิมะตั้งอยู ่มียอดเขาสูงที่ช่ือภูเขา
ไมเซน ซ่ึงเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิสาํหรับคนทอ้งถิ่น และเกาะแห่งน้ีไดรั้บเลือกจากผูท้ี่มีอาํนาจที่สุดในสมยัเฮอนัใหเ้ป็น
ท่ีตั้งของศาลเจา้ประจาํตระกูลและไดส้ร้างศาลเจา้อิสึกุชิมะขึ้นมา 
 

ศาลเจา้อิสึกุชิมะนั้นจะประกอบไปดว้ยหลายอาคาร เช่น อาคารภาวนา อาคารหลกั และโรงละครโนะ ซ่ึงจะเช่ือมต่อกนั
ดว้ยทางระเบียงทางเดินที่มีเสาดา้นล่างอยูใ่นทะเลเพือ่รับนํ้ าหนกั นกัท่องเที่ยวสามารถชมแสงท่ีส่องสวา่งศาลเจา้ไดจ้าก
โรงแรมเรียวกงัที่อยูใ่นระแวกใกล้ๆ  นอกจากน้ี สามารถซ้ือตัว๋เรือท่ีจะขบัวนรอบๆบริเวณอ่าวใชเ้วลาประมาณ 30 นาที
เพือ่ชมความงามของศาลเจา้ยามคํ่าคืนกไ็ด ้ถา้ยิง่เป็นช่วงท่ีนํ้ าขึ้นมากๆ เรือจะขบัรอดเขา้ไปที่เสาโทริอิที่อยูก่ลางทะเลดว้ย 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น พาท่านนัง่เรือขา้มฟาก Miyajima Matsudai Ferry  

จากท่าเรือ Itsukushima Ferry Terminal ไปยงัท่าเรือ Miyajimaguchi Port (ใช้เวลาข้ามฟากประมาณ 30 นาที) 
เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)                                                                                                    
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Hotel Sheraton Grande Hiroshima หรือเทียบเท่า                                                                 

Web Site: https://www.marriott.com/hotels/travel/hijsi-sheraton-grand-hiroshima-hotel/ Room: Twin Room 35 Sqm.  

วนัที่ 6: สวนสนัติภาพฮิโรชิม่า - เขตอนุรักษคุ์ราชิกิบิคงั - สวนโคราคุเอน 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
สาย     นาํท่านเดินทางสู่ สวนสันติภาพฮิโรชิม่า ตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางเมืองฮิโรชิม่า นบัเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียก
ไดว้า่เป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่แขกไปใครมาเยอืนเมืองฮิโรชิม่าจะตอ้งมาที่น่ีซกัคร้ัง ไม่ใช่แค่จะมีเพยีงสวน
เปล่าๆ แต่ที่น่ียงัจะมีส่วนที่เป็นพพิิธภณัฑท์ี่เปิดใหน้กัท่องเที่ยวทัว่ไปสามารถเขา้ไปเยีย่มชมภายในไดอี้กตา่งหาก จุดที่
เป็นเสมือนไฮไลทข์องสวนแห่งน้ีนั้นนัน่ก็คือ ตึก A-Bomb Dome เป็นสญัลกัษณ์ท่ีสาํคญัมากๆของของสวนสนัติภาพ
แห่งน้ีเลยทีเดียว เพราะเป็นส่ิงที่เหลืออยูข่องอาคารกรมอุตสาหกรรมของจงัหวดัฮิโรชิม่า หลงัการระเบิดไดก้ลายเป็นหน่ึง
ในไม่ก่ีอาคารที่ยงัเหลือรอดมาไดแ้ละไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
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สวนสนัติภาพฮิโรชิม่านั้นถูกสร้างขึ้นเพือ่อุทิศเป็นอนุสรณ์สถานใหก้บัการทิ้งระเบิดปรมาณูเม่ือสงครามโลกคร้ังที่ 2 และ
ยงัเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเที่ยวหลกัของเมืองฮิโรชิม่าจาํนวนไม่นอ้ยเลยทีเดียว จริงๆแลว้ภายในสวนแห่งน้ีจะแบ่งออกเป็น
สองส่วนหลกัๆ ซ่ึงจะเป็นพพิธิภณัฑท์ี่จะมีการจดัแสดงเกี่ยวกบัเมืองฮิโรชิม่าลว้นๆ  โดยส่วนแรกจะจดัแสดงเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์ของเมืองฮิโรชิม่า และอีกส่วนจะเก่ียวกบัการถูกทิ้งระเบิด ระหวา่งพพิธิภณัฑก์บั A-Bomb Dome จะมี
อนุสาวรียส์าํหรับผูเ้สียชีวติในเหตุการณ์คร้ังนั้น โดยจะมีการลงทะเบียนรายช่ือของเหยือ่ผูเ้คราะห์ร้ายซ่ึงมีมากกวา่ 

220,000 รายช่ือ ภายในพพิิธภณัฑน์ั้นจะมีการเนน้ย ํ้าไปที่ส่ิงที่เกิดขึ้นกบัมนุษยโ์ดยละเอียด ขอ้มูลที่จดัแสดงอาจจะ
ก่อใหเ้กิดความสะเทือนใจอยูบ่า้ง ยิง่คนที่ใจบางๆอาจมีนํ้ าตาซึมเบาๆไปกบัชะตากรรมและส่ิงที่มนุษยท์าํกบัมนุษย์
ดว้ยกนัเอง แต่ก็ถือวา่เป็นความรู้ที่รู้ไวย้ิง่เขา้ใจเมืองน้ีอยา่งลึกซ้ึง และรู้ถึงความสาํคญัของสนัติภาพมากเลยทีเดียว 
 

ก่อนการทิ้งระเบิดนั้นพื้ นที่บริเวณน้ีเป็นใจกลางของเมืองฮิโรชิม่า ที่เป็นดัง่ศูนยก์ลางการคา้และการบริหารของเมืองที่
คึกคกั  เลยถูกเลือกขึ้นมาเป็นเป้าหมาย ภายหลงัจากการทิ้งระเบิด 4 ปี รัฐบาลก็ประกาศอนุรักษพ์ืน้ที่น้ีไวเ้พือ่สร้างเป็น
สวนสนัติภาพแทนการพฒันาขึ้นเป็นเมืองเหมือนเดิม จริงอยูท่ี่ความเป็นมาของสวนแห่งน้ีอาจจะดูอึมครึมไปบา้ง แต่
จริงๆแลว้สวนแห่งน้ีก็ทั้งสวยงามดึงดูดใหค้นมาท่องเที่ยวกนัอยูเ่สมอๆ เรียกไดว้า่เป็นไดท้ั้งท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจแถมยงัเป็น
จุดที่เราสามารถเติมเตม็ความรู้เก่ียวกบัเมืองฮิโรชิม่าไดอ้ยา่งลึกซ้ึงอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง และมีพักระหว่างทางอีก 30 นาที)                                     
บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ เขตอนุรักษ์คุราชิกิบิคงั  ทอ้งถนนท่ีเรียงรายไป
ดว้ยบา้นโคมินกะ (บา้นญี่ปุ่ นโบราณ) กาํแพงสีขาว ซ่ึงไดส้องดาวจาก "มิชลินกรีนไกด"์ มีบา้นญีปุ่่นโบราณสีขาวและตน้
หลิวนอ้ยใหญ่เรียงรายริมแม่นํ้ า Kurashiki River ที่รู้จกักนัดี และมีความสาํคญัในฐานะเขตอนุรักษก์ลุ่มโบราณสถานทีมี่
คุณค่า Kurashiki เป็นศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้ที่รุ่งเรืองในศตวรรษท่ี 17 ทั้งยงัเป็นยา่นที่อบอวลไปดว้ยกล่ินอายของ
เสน่ห์เมืองเก่าที่สงบสุข และกลมกลืน 
 

ที่ Kurashiki Bikan Historical Quarter ผูม้าเยอืนจะไดส้มัผสัอิทธิผลวฒันธรรมตะวนัตกที่ผสานกบัวถีิชีวติแบบญี่ปุ่ นได้
อยา่งลงตวั เห็นไดจ้ากสถานที่สาํคญัดา้นวฒันธรรมจาํนวนมาก รวมทั้งพพิธิภณัฑ ์Ohara Museum of Art ซ่ึงมีการจดั
แสดงงานศิลปะนานาชาติ ยา่นการคา้ Kurashiki Ivy Square ที่สร้างดว้ยอิฐแดงซ่ึงเป็นการนาํอดีตโรงงานทอผา้ที่เคยเป็น
สถานที่สาํคญัของ Kurashiki มาบูรณะขึ้นใหม่ และสร้างขึ้นบนที่ตั้งของโรงงานเดิม รวมถึงพพิธิภณัฑ ์Kurashiki 

Museum of Folkcraft ซ่ึงมีการจดัแสดงหตัถกรรมประมาณ 700 ช้ิน และ Kurashiki Archeological Museum  
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พื้นที่บริเวณ Honmachi and Higashimachi ส่วนมากรวมทั้งทางเดินจากศาลเจา้ Achi-jinja Shrine อนัเก่าแก่นั้นมีทิวทศัน์
งดงามเหนือกาลเวลา และไดรั้บการรับรองเป็นเขตอนุรักษท์างประวติัศาสตร์ ยา่นน้ีเป็นเมืองเงียบๆ ซ่ึงมีร้านอาหาร แกล
เลอร่ี และร้านคา้ทัว่ไปตั้งอยูอ่ยา่งกลมกลืน “Traditional Boat Tour of Kurashiki Canal (นัง่เรือลาํเล็กสาํรวจเขต
โบราณสถาน) เป็นกิจกรรมที่รู้จกักนัดีในหมู่นกัท่องเที่ยว ท่ีผูม้าเยอืนจะไดช่ื้นชมความงามของบา้นเรือนสีขาว ขณะนัง่
เรือลาํเล็กล่องไปตามแม่นํ้ า Kurashiki River ที่ไหลผา่นกลางเมือง และขอแนะนาํใหน้กัท่องเท่ียวไดส้มัผสัวฒันธรรม
ญี่ปุ่ นแท้ๆ  ดว้ยการสวมกิโมโน หรือยคูะตะเดินเที่ยวบนถนนท่ีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ของ Kurashiki นอกจากน้ี 

Bikan Historical Quarter ยงัมีร้านอาหารญี่ปุ่ นและร้านขนมหวานประจาํถิ่นที่คุณจะไดอ่ิ้มเอมไปกบัวฒันธรรมญี่ปุ่ นจริงๆ 
 

เม่ือถึงเวลากลางคนืทอ้งถนนจะสวา่งไสวดว้ยแสงไฟใหบ้รรยากาศที่เงียบสงบกวา่ เป็นประสบการณ์ที่ต่างไปจาก
กลางวนั ตึกแถวโบราณจาํนวนมากไดรั้บการบูรณะใหดึ้งดูดใจตามแบบสมยัใหม่กลายเป็นที่พกัหรือเกสตเ์ฮาส์ เป็น
ทางเลือกสาํหรับนกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการคา้งที ่Bikan Historical Quarter และอยากสาํรวจทอ้งถนนโดยไม่ตอ้งรีบร้อน 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ สวนโคราคุเอน นบัวา่เป็นแลนดม์าร์กสาํคญัของจงัหวดัโอคายาม่าเลยทีเดียว นัน่ก็เพราะ
สวนโคราคุเอนนั้นเป็นสวนที่ไดรั้บการยกยอ่งวา่งดงามติดอนัดบั 1 ใน 3ของญี่ปุ่ นเลยทีเดียว โดยสวนแห่งน้ีจะพื้นที่กวา้ง
มากๆและยงัถูกตกแต่งแบบสไตลญ์ี่ปุ่ นดั้งเดิมแท้ๆ  ที่ภายในสวนองคป์ระกอบความเป็นญี่ปุ่นแน่นมาก ไม่วา่จะเป็นสระ
นํ้ าขนาดใหญ่, ธารนํ้ าไหล, ทางเดินและเนินเขาสาํหรับเป็นจุดชมสวน แต่ก็ยงัมีหลายส่วนที่พเิศษกวา่ที่อ่ืนๆ อยา่งพื้นที่
สนามหญา้กวา้งๆ ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล ตน้ชา นาขา้ว รวมไปถึงสนามยงิธนู แน่นอนวา่ช่วงฤดูใบไมผ้ลิกบัใบไมแ้ดงตอ้ง
สวยตะลึงและคนแน่นมากเช่นกนั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

 

สวนโคราคุเอนนั้นถูกสร้างโดยคาํสัง่ของโชกุนเม่ือปีค.ศ. 1687 เพือ่เป็นสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจประจาํตระกูลและเพือ่
เป็นที่รับรองแขกคนสาํคญั แต่เร่ิมเปิดใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ชมไดใ้นปี 1884 หลงัจากส้ินสุดยคุศกัดินา และดว้ยความที่ทาํเล
ที่ตั้งอยูข่า้งๆกบัปราสาทโอคายาม่า จึงสามารถมองเห็นตวัปราสาทจากภายในสวนไดอี้กต่างหาก 
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หลงัจากนั้น พาท่านนัง่เรือขา้มฟาก Ryobi Ferry (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
จากท่าเรือ New Okayama Port ไปยงัท่าเรือ Tonoshominato Terminal (ใช้เวลาข้ามฟากประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

 

 

 

 

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก                                                                                                                                          

เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Shodoshima Kokusai Hotel หรือเทียบเท่า                                       

Web Site: http://www.shodoshima-kh.jp/ Room: Japanese Style  Room Specialties 17-20 Sqm.  

วนัที่ 7: สวนริทสึริน - นํ้าวนนารูโตะ - โกเบฮาร์เบอร์แลนด ์- ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)                      
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
ออกจากที่พกั พาท่านนัง่เรือขา้มฟาก Shodoshima Ferry  

จากท่าเรือ Tonosho Port ไปยงัท่าเรือ Takamatsu Port (ใช้เวลาข้ามฟากประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) 
 

 

 

 

 

 

สาย     นาํท่านเดินทางสู่ สวนริทสึริน เป็นสวนแบบญี่ปุ่ น ตั้งอยูใ่นเมืองทาคามทัสึ จงัหวดัคะกะวะ ที่น่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียน
ใหเ้ป็นสถานที่ที่มีทศันียภาพที่สวยงามเป็นพเิศษ และไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็น Three Stars สาขา สถานที่ที่ควรค่าแก่การเขา้
ชม โดย Michelin Tour Guide ในปี 2009 สวน Daimyo Garden ประกอบดว้ยสระจาํนวน 6 สระ เนินเขา 13 ลูก และมีภูเขา 
Shiun-san ทางดา้นหลงั สวนดงักล่าวเร่ิมสร้างในปี 1625 โดย Takatoshi Ikoma ซ่ึงเป็นขนุนางในตระกูล Sanuki Takamatsu 

จากนั้นไดเ้ปล่ียนมือเป็น Yorishige Matsudaira ในปี 1642 และจากนั้นไดมี้การสร้างอยา่งต่อเน่ืองโดยตระกลู Takamatsu 

Matsudaira นานกวา่ 100 ปี มีการปลูกตน้เชอร์ร่ีที่สวนดา้นเหนือและสวนดา้นใต ้(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาท)ี 
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ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิสวนดงักล่าวน้ีมีช่ือเสียงเร่ืองดอกซากุระ ตน้ไมภ้ายในสวนและใบไมช่้วงฤดูใบไมร่้วงบนภูเขา Shiun-san 

เป็นทิวทศัน์ที่สวยงามมากในช่วงฤดูใบไมร่้วง สวนแห่งน้ีอนุญาตใหเ้ขา้เยีย่มชมตอนกลางคืนได ้และตน้เชอร์ร่ีและใบไมฤ้ดู
ใบไมร่้วงจะสวา่งขึ้น นอกจากน้ีภายในสวนยงัมีศาลานํ้ าชา พพิธิภณัฑห์ตัถกรรมพื้นบา้น Sanuki Folk Craft Museum ซ่ึงจดั
แสดงงานฝีมือพื้นบา้น และมีส่วนจาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑจ์ากอุตสาหกรรมราคาพเิศษ 

 

 

 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที)                                                                            
บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ พาท่านชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของ  นํ้าวนนารูโตะ เกิดขึ้นตาม
แนวชายฝ่ังทะเลของช่องแคบนารูโตะ จึงก่อใหเ้กิดประมาณนํ้าจาํนวนมหาศาลถูกเคล่ือนยา้ยระหวา่งทะเล Seto Inland Sea 

กบัมหาสมุทรแปซิฟิกระหวา่งระดบันํ้ าสูงและตํ่า ตามความเปล่ียนแปลงของระดบันํ้ าจะเกิดขึ้นทกุๆ 6 ชัว่โมงซ่ึงจะพบได้
ในช่วงเชา้ 1 คร้ัง และช่วงบ่ายอีก 1 คร้ัง คร้ังละ 1-2 ชัว่โมง ขนาดของนํ้ าวนจะแตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัความรุนแรงของ
กระแสนํ้ า ซ่ึงมีแนวโนม้วา่จะมีขนาดใหญ่ในช่วงฤดูร้อนมากกวา่ฤดูหนาว  

ภายในสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม จะทาํใหเ้กิดนํ้ าวนที่มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางใหญ่ถึง 20 เมตร นํ้ าวนที่น่ีไม่เป็นอนัตรายต่อ
การล่องเรือ นกัท่องเที่ยวจะมองเห็นนํ้ าวนไดอ้ยา่งใกลชิ้ดดว้ยการล่องเรือที่ใหบ้ริการดว้ย 2 บริษทัที่ตั้งอยูใ่กล้ๆ ท่าเรือชิโกกุ 
และอีกหน่ึงแห่งจากเกาะอาวาจิ ฝ่ังตรงขา้มช่องแคบ ท่าเรือดา้นชิโกกุคือบริษทัอูซูชิโอะคงัโคเซน ใหบ้ริการเรือขนาดเล็ก
ออกจากทา่เรือดา้นนอกของสวนสาธารณะนารูโตะ โดยมีให้เลือกระหวา่ง Aqua Eddy เป็นเรือขนาดกลาง 2 ชั้นและหนา้ต่าง
ใตน้ํ้ า และ Wonder Naruto เป็นเรือขนาดใหญ่ 2 ชั้น อยา่งไรก็ตามการชมนํ้ าวนที่มีมุมมองที่ดีที่สุดคือเรือ Wonder Naruto ซ่ึง
ที่นัง่ชั้น 1 จะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 20-30 นาที (เรือออกทุกๆ 2 ชัว่โมง) 
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หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ เป็นพื้นที่ชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงริมนํ้ าของบริเวณท่าเรือโกเบ มีทั้ง
ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านคา้ และสวนสนุก ซ่ึงเป็นจุดนดัพบท่ีนิยมของชาวเมือง บริเวณน้ีมีหา้งใหญ่ๆ 2 หา้ง ไดแ้ก่ Mosaic 

และ Canal Garden หา้ง Umie Mosaic ตั้งอยูริ่มนํ้ า ภายในมีร้านคา้เล็กๆขายเส้ือผา้ และร้านอาหารท่ีสามารถเห็นท่าเรือโกเบ
ไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ียงัมีสวนสนุกเล็กๆสามารถขึ้นไปชมววิบนชิงชา้สวรรคท์ี่ต ั้งอยูห่ลงัอาคารหา้งโมเสค หา้ง Canal 

Garden ภายในจะแบ่งออกเป็นหา้งร้านต่างๆ เช่น Hankyu, ร้านอิเลคทรอนิกส์ Sofmap, ร้านอุปกรณ์กีฬา และเอา้ทเ์ลต
จาํหน่ายเส้ือผา้เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน ช่วงเยน็สามารถเดินเล่นตามทางเดินริมนํ้ าเพือ่ช่ืนชมบรรยากาศแบบคลาสสิคของไฟจาก
ตะเกียงนํ้ ามนั นอกจากน้ียงัมีโรงภาพยนตร์ และร้านอาหารในบริเวณโกดงัอิฐโบราณ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

 

หลงัจากนั้น พาท่านเยีย่มชมบริเวณรอบนอกของ ปราสาทโอซาก้า เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์คสาํคญัของเมืองโอซากา้ เป็น
หน่ึงในจุดท่องเที่ยวหลกัที่ใครมาเที่ยวโอซากา้ก็ตอ้งเดินทางมาที่น่ีดว้ย หอคอยปราสาทจะมีอยูด่ว้ยกนัทั้งหมด 8 ชั้น ตวั
ปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินคอนกรีต, คูนํ้ า และสวนนิชิโนมารุ ซ่ึงอยูท่างป้อมตะวกัตก มีตน้ซากุระกวา่ 600 ตน้ 

ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดงั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
 

ปราสาทโอซากา้ถูกสร้างขึ้นในปี 1583 แทนที่วดัอิชิยาม่า ฮอนกนัจิ ซ่ึงไดถู้กทาํลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปี
ก่อนที่จะสร้างปราสาทโอซากา้ ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผูส้ร้างปราสาทตั้งใจที่จะใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางใหม่ของ
ญี่ปุ่ นภายใตก้ารปกครองของท่าน ภายหลงัการสร้างเสร็จก็ไดก้ลายเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่ นในขณะนั้น แต่
หลงัจากที่ท่านฮิเดโยชิเสียชีวติลงไม่ก่ีปี ปราสาทไดถู้กโจมตีและทาํลายโดยทหารของโทคุกาวา่ และไดมี้การสร้าง
ปราสาทขึ้นมาใหม่อีกคร้ังในปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทกไ็ดถู้กฟ้าผา่และไฟไหมใ้นปี 1665 ภายหลงัก็ไดมี้การ
ซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอก ปัจจุบนัไดมี้การสร้างลิฟทใ์ห้สามารถขึ้นไปชมปราสาทและพพิธิภณัฑด์า้นบนง่ายขึ้น 
 

ทิปเล็กนอ้ยเก่ียวกบัการเดินทางไปที่ตวัปราสาทโอซากา้ เน่ืองจากบริเวณปราสาทนั้นกินพื้นที่กวา้งขวางมาก ดูไดจ้ากในแผน
ที่ ถา้ตอ้งการไปถึงตวัปราสาทแบบเร็วและใกลท้ี่สุดจะเป็นการลงที่สถานี Morinomiya ไดท้ั้ง รถไฟ JR และ รถไฟใตดิ้น แต่
ถา้ใครมีเวลาหน่อยจะแนะนาํใหเ้ดินเล่นรอบปราสาทดว้ย เพราะบรรยากาศร่มร่ืนเยน็สบายมากๆ ยิง่ถา้เป็นช่วงซากุระบาน
สวนรอบปราสาทโอซากา้เป็นอะไรที่หา้มพลาดอยา่งยิง่ 
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เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย                                                                                                                                          

เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Swissotel Nankai Osaka หรือเทียบเท่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)                            
Web Site: https://www.swissotel-osaka.co.jp/ Room: Twin Room 32 Sqm.  

วนัที่ 8: สนามบินคนัไซ / คนัไซ (โอซากา้) - สุวรรณภูมิ (สมุทรปราการ)                                   
 

09.00 น.     เดินทางถึงสนามบินนาริตะ                                                                                                                                                     

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที / ไม่มีบริการรถนําเที่ยวจากโรงแรมไปสนามบิน)                                                                  

11.45 น.     ออกเดินทางจากสนามบินคนัไซสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG 623                                  

15.35 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

*** อตัราค่าบริการต่อท่าน *** 

กรุ๊ป 2 ท่าน: 842,000 เยน / กรุ๊ป 3 ท่าน: 640,000 เยน / กรุ๊ป 4 ท่าน: 540,000 เยน                                     

กรุ๊ป 5 ท่าน: 479,000 เยน / กรุ๊ป 6 ท่าน: 439,000 เยน / กรุ๊ป 7 ท่าน: 410,000 เยน / กรุ๊ป 8 ท่าน: 388,000 เยน 
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*** เงื่อนไขการให้บริการ *** 

1. อัตราค่าบริการนี้รวม: 

1. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานหรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนัตามที่ระบุในรายการ (หอ้งละ 2 ท่าน) 
2. ค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  

3. ค่ารถรับ-ส่งนาํเที่ยวตามรายการพร้อมคนขบัทีช่าํนาญเสน้ทาง 

4. มคัคุเทศก ์คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

2. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม: 

1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางที่ไทยและเอกสารต่างๆ (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ํ่ากวา่หกเดือนนบัจากวนัเดินทาง) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที่บริษทัจดัให้ในรายการทวัร์ รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  

3. ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 

4. ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7% ของราคาค่าทวัร์ และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ของราคาค่าทวัร์ ในกรณีของการออกใบกาํกบัภาษี 

5. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัทั้งคณะและของมคัคุเทศก ์ตามเสน้ทางที่ระบุในโปรแกรมชั้นทศันาจร  
6. สาํหรับท่านที่ตอ้งการพกัเด่ียว จะมีค่าใชจ่้ายสาํหรับค่าหอ้งพกัเพิม่อีกท่านละ 6,000 เยน/คืน 
 

*** เงื่อนไขการชําระเงิน *** 

1. ข้ันตอนการชําระค่าทัวร์ 

1. ยนืยนักรุ๊ปทวัร์ - ชาํระค่ามดัจาํ 20% ของค่าทวัร์ทั้งหมด 

2. ก่อนออกเดินทาง 7 วนั - ชาํระส่วนที่เหลืออีก 80% ของค่าทวัร์ทั้งหมด  

2. กรณยีกเลิกกรุ๊ปทัวร์ 

1. แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทางล่วงหนา้ 1 เดือนขึ้นไป - ยนิดีคืนเงิน 

2. แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทางล่วงหนา้ไม่ถึง 1 เดือน - ไม่ขอคนืเงิน 

3. อัตราค่าทัวร์สําหรับเด็กที่นอนพกัร่วมกับผู้ใหญ่ 

1. เด็กอาย ุ2-7 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน แต่ไม่มีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 

2. เด็กอาย ุ5-12 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน และมีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 

3. เด็กอาย ุ5-12 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 1 ท่าน แต่ไม่มีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 
 

*** หมายเหตุ *** 

1. รายการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพอากาศของสถานที่ท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์  

2. รายการทวัร์จะจดัขึ้นไดก้็ต่อเม่ือมีสมาชิกในกรุ๊ปทวัร์ครบตามจาํนวนที่ระบุไว ้ 

3. ราคาค่าทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงหากตดัสินใจล่าชา้ 


