
 

 

ทัวร์ญ่ีปุ่น 5 วนั 3 คืน (TG) 
OKAYAMA – KURASHIKI – KOBE -OSAKA 

   
ก ำหนดกำรเดินทำง วันที่   : 26 – 30 กค 2562 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนำมบินโอซำก้ำ 

20.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก ช้ัน 4 ณ เคำน์เตอร์ D พบเจา้หนา้ที่บริษทั คอยตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวก  

23.15  น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยเที่ยวบิน TG 622  (เวลำท้องถิ่นต่ำงจำกเวลำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วันที่สอง สนำมบินคนัไซ – โอคำยำม่ำ - 

06.25 น. เดินทำงถึงสนำมบินคนัไซ  ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ 
  โอคำยำม่ำเมืองแห่งผลไมโ้ดยเฉพาะ ลูกทอ้ และผลองุ่นเขียวหวาน ท่ีสามารถเด็ดชิมไดต้ลอดฤดูร้อนจะกระทัง่ฤดู

ใบไมร่้วง จึงไดช่ื้อเป็น อาณาจกัรผลไมแ้ห่งภูมิภาคจูโกคุ (Chugoku)  
กลำงวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร      
บ่าย น าท่านชม Bikan Historical Quarter เมืองคุรำชิกิ (Kurashiki) มีอายุยาวนานกว่า 300 ปี อาคารบา้นเรือนโดดเด่น

มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ในอดีตเคยใชเ้ป็นโกดงัเก็บขา้วในยคุเอโดะ ปัจจุบนั โกดงัเก่าเหล่าน้ีถูกน ามาปรับแต่งใหเ้ป็น
บา้นพักอาศยั ร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านขายขนมหวานข้ึนช่ือของเมือง รวมทั้ งถูก
ดดัแปลงให้เป็นพิพิธภณัฑท่ี์บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของเมืองเล็กๆอนัเป่ียมไปดว้ยมนต์เสน่ห์แห่งน้ี สมควรแก่
เวลา ย่ำนช้อปป้ิง ห้ำงARIO ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ของเมืองคุราชิกิ จุดเด่นของที่น่ีคือดา้นหน้าของห้างจะมีหอ
นาฬิกาประจ าเมืองตั้งเด่นอยูอ่ย่างสวยงาม ภายในหา้งสรรพสินคา้แห่งน้ีเตม็ไปดว้ยสินคา้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองส าอาง ฯลฯ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงกนัต่อท่ี MITSUI OUTLET PARK 
ท่ีตั้งอยูท่างดา้นหลงัของห้าง ARIO เป็นแหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมายกบัคอล
เล คชั่ น เ ส้ื อ ผ้ าล่ า สุ ด  อ าทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 
TESSILE เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำ่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  ART ROYAL HOTEL หรือระดับเดียวกัน 



 

 

วันที่สำม Betty Smith – ปรำสำทโอคำยำม่ำ – สวนโคระคุเอ็น 

เช้ำ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ยนีส์ Betty Smith ตน้ต าหรับแห่ง
กางเกงยีนส์ของประเทศญ่ีปุ่ น มีประวติัยาวนานมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เลยทีเดียวเป็นแบรนด์ของญ่ีปุ่ น
ไม่กี่แบรนด์ท่ีเป็นท่ียอมรับไปทัว่โลก ภายในพิพิธภณัฑบ์อกเล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของยนีส์ตั้งแต่แรกมีใน
ญ่ีปุ่น นอกจากน้ีท่ีน่ีสามารถสั่งรูปแบบและลายของผา้ไดต้ามตอ้งการ ระยะเวลาท า 1 เดือน นอกจากน้ียงัมีสินคา้
เกี่ยวกบัผา้ยนีส์มากมายใหเ้ลือกซ้ืออีกดว้ย 

กลำงวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ปรำสำทโอคำยำม่ำ  ปราสาทสัญลกัษณ์ส าคญัของเมืองโอคายาม่าที่นกัท่องเที่ยวจะตอ้งเดินทางมา 
  เยอืน ปราสาทโอคายาม่าสร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี 1597 แต่ถูกท าลายลงในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ต่อมาจึงมีการ 
  บูรณะกลบัข้ึนมาใหม่อีกคร้ังในปี 1960 ตามโครงสร้างแบบเดิม ส าหรับชาวญ่ีปุ่นจะเรียกปราสาทแห่งน้ีว่า  
  ปราสาทอีกา” (Crow Castle) ตามลกัษณะโทนสีของตวัปราสาทท่ีใชสี้ด าเป็นหลกั จากนั้นน าท่านเพลิดเพลิน 

ความสวยงามกนัต่อที่สวนสวยสไตล์ ญ่ีปุ่ นตั้งอยูบ่นเกาะกลางแม่น ้ าอาซาฮี ภายในสวนมีทั้งส่วนพื้นท่ีโล่งกวา้ง  
เรือนน ้าชา สระน ้า นาขา้วและศาลเจา้เลก็ๆโดยสวนแห่งน้ีถูกยกใหเ้ป็น 1 ใน 3 ของสวนที่สวยที่สุดในญ่ีปุ่ น อิ่มเอม
ไปกบัความงดงามของสวนญ่ีปุ่ น สัมผสัธรรมชาติ ผืนน ้ า  และตน้ไม ้ที่จดัเรียงเอาไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั เตม็ไปดว้ยสีสัน
ของใบไมท้ี่ก  าลงัเร่ิมเปลี่ยนสีแดง เขียว ส้ม เหลือง ทีม่องเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค ำ่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั ARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ส่ี ศำลเจ้ำคบิิทสึ –โกเบฮำเบอร์แลนด์ – ภูเขำร๊อคโกะ  

เช้ำ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ำคบิิทสึ ศูนยร์วมศรัทธาของชาวเมือง
จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งน้ีอยูภ่ายในหอ้งโถงของฮิโยคุอิริโอโมยตัสึคุริ ที่งดงามดว้ยงานไมข้องช่างฝีมือเก่า และโถง
ทางเดินที่มีความยาว 400 เมตร ตดัผ่านเส้นทำงแห่งดอกไม้  3 ฤดู ในฤดูใบไม้ผลิจะเต็มไปด้วยดอกซำกรุะสวยงำม 
ในยำมฤดูร้อน ดอกไฮเดรนเยียหลำกสีสันจะบำนสะพร่ัง ฤดูใบไม้ร่วงเรำจะได้ชมใบไม้เปล่ียนหลำกสีสัน โอบลอ้ม
ดว้ยขนุเขาคิบิต สวยสง่าทั้งภายในและนอกศาลเจา้ จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ  

กลำงวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ โกเบ ฮำเบอร์แลนด์ ใหท้่านไดถ้่ายรูปกบัทิวทศัน์ที่งดงามริมอ่าวโกเบ ไม่ว่าจะเป็นโกเบทำวเวอร์

แลนด์มาร์คส าคญัของโกเบ รวมถึงบริเวณน้ียงัมีห้างสรรพสินคา้ที่สร้างดว้ยโมเสคหันหน้าออกทะเล ขา้งๆ มีสวน
โมเสคขนาดยอ่ม รวมถึงภตัตาคาร เร็งกา้ โซโก ้หา้งสรรพสินคา้โกเบ ฮนัเคียว และโปรมีน่า โกเบชอ้ปป้ิงมอลล ์ซ่ึง
ท่านจะเพลิดเพลินจนลืมเวลา  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ภูเขำร๊อคโกะ ยอดเขาที่สูงที่สุดในเมืองโกเบ มีความ



 

 

สูง 931 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในบรรดาเทือกเขาร๊อคโคะ โดยมีฉากหลงัเป็นป่าสีเขียวพร้อม
กบัเมืองโกเบ เป็นทศันียภาพทีส่วยงาม ท่านสามารถชมความงดงามของช่วงพระทิตยต์กดินนบัเป็นหน่ึงในสุดยอด
จุดชมวิวที่หาไม่ไดง่้ายๆ ในญ่ีปุ่ น ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพอนังดงามแบบพาโนรามากวา้งตั้งแต่สนามบินคนั
ไซจรดสะพานอาคาชิไคเคียว ซ่ึงชาวโกเบภาคภูมิใจในจุดชมวิวแห่งน้ียิง่นกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำ่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั KOBE PORTOPIA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ห้า  โกเบ Trick Art – หมู่บ้ำนคติะโนะ - ปรำสำทโอซำก้ำ – ชินไซบำชิ 
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้น น าท่านชมหมู่บา้นคติะโนะ เป็นหมู่บา้นของชาวตะวนัตกที่เขา้

มาตั้งรกรากในช่วงท่ีโกเบติดต่อกบัต่างประเทศยคุก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปัจจุบนับริเวณน้ียงัคงมีบา้นเรือนทรง
ตะวนัตกกระจัดกระจายอยู่ โดยชาวต่างชาติท่ีเข้ามาอยู่ท่ีน่ีมีทั้งคน องักฤษ ฝร่ังเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ดชัต ์
รวมถึงอเมริกาดว้ย ถือเป็นชุมชนชาวต่างชาติแห่งใหญ่อีกแห่งในญ่ีปุ่ น ใหท้่านไดถ้่ายภาพบรรยากาศโดยรอบ ที่เต็ม
ไปดว้ยสถาปัตยกรรมสวยงามต่างๆมากมาย น าท่านชม Trick Art พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ ใหท้่านสนุกสนานกบัภาพ 3 
มิติรูปแบบ ต่างๆที่ดูสมจริง  

กลำงวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย เดินทางสู่ เมืองโอซากา้  ชมปรำสำทโอซำก้ำ ซ่ึง เป็นสัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองโอซากา้  จากนั้ นน าท่าน

เดินทางสู่ ชินไซบำชิ สัญลกัษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ กูลิโกะ ผลิตภณัฑ์ขนมช่ือดงัจาก
ญ่ีปุ่นนัน่เอง อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำ่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินคนัไซ 



 

 

วันที่หก สนำมบินคนัไซ – กรุงเทพฯ 

00.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673 
05.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

อัตรำค่ำบริกำร รำคำท่ำนละ 
ผูใ้หญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 52,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 52,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 48,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 46,900 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมท่านละ 9,000 

 
*****เง่ือนไขกำรให้บริกำร**** 

- ในกรณีที่ลูกคา้เดินทางมาจากต่างจังหวดัและตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุก
คร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินในกรณีเที่ยวบินระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 

อัตรำน้ีรวม 
- ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
- กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี่ยนระดบัชั้นท่ีนัง่ จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนินการท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  
-  ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
-  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
- เจา้หนา้ที่บริษทั ฯ คอยอ  านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
- ค่ำน ้ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
-  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
- บริการน ้าด่ืมท่านละ 1 ขวด / วนั 

 
อัตรำน้ีไม่รวม 

- หนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
- ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษเีดินทาง(ถา้มีการเรียกเกบ็) 
- ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
- ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และ ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

 
เง่ือนไขในกำรจอง  



 

 

- ช ำระมัดจ ำในวันที่จอง ที่น่ังละ 20,000 บำท ส่วนที่เหลือช ำระทั้งหมดอย่ำงน้อย 30 วันก่อนเดินทำง หำกพ้นก ำหนดน้ีถือว่ำ
ท่ำนสละสิทธ์ิในกำรจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

ยกเลิกกำรเดินทำง 

- กำรยกเลิกกำรเดินทำงก่อน 30 วัน ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยึดมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท 
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจ ำทั้งหมด  
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 7-14 วัน ขอเก็บค่ำใช้จ่ำย 50% ของรำคำค่ำทัวร์ทั้งหมด 
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 7 วัน ขอเก็บค่ำใช้จ่ำย 100% ของรำคำค่ำทัวร์ทั้งหมด 
- ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรำนต์ เป็นต้น บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมัดจ ำที่น่ังกับสำย

กำรบินและค่ำมัดจ ำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่า
ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
 

หมำยเหตุ 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทาง

การเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้
สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีก  าหนดไว)้  

 

ทุกเส้นทางเราท าด้วยความตั้งใจ 
www.paradiseintertour.com 

 


