รห ัสโปรแกรม : 17427

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

JAPAN SKI KYUSHU HIROSHIMA
6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย BY TG

กำหนดกำรเดินทำง

วันที่

10-15 มกรำคม 2563
24-29 มกรำคม 2563
7-12 ก ุมภำพันธ์ 2563
21-26 ก ุมภำพันธ์ 2563
6-11 มีนำคม 2563
โปรแกรมท่องเที่ยว

อำหำร
เช้ำ เที่ยง เย็น

1

กร ุงเทพฯ – สนำมบินฟุค ุโอกะ

-

2

สนำมบินฟุค ุโอกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟุ –
นัง่ กระเช้ำชมเมืองเบบปุ – หมู่บำ้ นยูฟอู ิน- ออนเซ็น

-

3

ปรำสำทนำคัทสึ – วัดร ุริโคจิ – สะพำนคินไตเคียว
เมืองฮิโรชิม่ำ

4

เกำะมิยำจิม่ำ – อิทสึค ุชิม่ำ – อะตอมมิคบอมบ์ –
สวนสันติภำพ – ช้อปป้ ิ ง - ออนเซ็น

5

เมืองค ุรำชิกิ – ปรำสำทฮิเมจิ – ภ ูเขำร๊อคโกะ –
สโนว์พำร์ค (เล่นสกี) - โกเบ พอร์ตทำวเวอร์
– ฮำร์เบอร์แลนด์ – โอซำก้ำ

6

อิสระช้อปป้ ิ งในเมืองโอซำก้ำ – อิออน –
สนำมบินคันไซ – กร ุงเทพฯ

-

โรงแรม
หรือเทียบเท่ำ

BEPPU WAN HOTEL
หรือเทียบเท่ำ
-

-

-

-

HIROSHIMA PRINCE
HOTEL
หรือเทียบเท่ำ
SHIMODEN ROYAL
HOTEL
หรือเทียบเท่ำ
DAIWA
SHINSAIBASHI
HOTEL
หรือเทียบเท่ำ

วันแรก
22.00 น.

กร ุงเทพฯ – สนำมบินฟุค ุโอกะ
กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชัน้ 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทยเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร
เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันที่สอง
00.50 น.
08.00 น.

เที่ยง

สนำมบินฟุค ุโอกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟุ –
เที่ย เย็น
นัง่ กระเช้ำชมเมืองเบบปุ – หมู่บำ้ นยูฟอู ิน- ออนเซ็น
ง
เหิรฟ้ำสูป่ ระเทศญี่ป่ นโดย
ุ
สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
เดินทางถึง สนำมบินฟุค ุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร
เดินทางสู่ ศำลเจ้ำดำไซฟุ ซึ่งสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์ มิจิซา
เนะ สุงาวาระ เป็ นวิหารเก่าแก่ที่มีผคู้ นหลัง่ ไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น รอบบริเวณ
ท่านจะตื่นตากับต้นบ๊วยกว่า 6,000 ต้น ซึ่งหาดูที่ไหนไม่ได้ ระหว่างทางเดินไปศาลเจ้า
สองข้างทางจะมีรา้ นขายขนม อาหาร ของที่ระลึกมากมาย ขนมขึ้นชื่อที่หา้ มพลาดเมื่อ
มาดาไซฟุก็คือ ขนมโมจิย่างไส้ถวั ่ แดงร้อนๆจากเตา หรือเรียกว่า “Umegae-Mochi” ร้าน
ส่วนใหญ่ที่นี่จะทากันสดๆ ปั้ นเสร็จก็เอามาย่างให้เรากันกันเลย ให้กินทันทีจะอร่อยที่สดุ
กรอบนอกนุม่ ใน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น ำท่ ำ นนั่ง กระเช้ำ เบปปุ สู่ย อดเขาทสึ ร ุมิ (ระดั บ ความสูง 1375 เมตรเหนื อ
ระดับนา้ ทะเล) โดยเป็ นกระเช้าที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในญี่ปุ่นตะวันตกด้วยความจุผโู้ ดยสาร
สูงสุดถึง 101 คน วิวด้านบนสุดยอดถึงขนาดได้รบั เลือกให้เป็ น 1 ใน 31 ทัศนียภาพอัน
งดงามในญี่ปุ่น ที่ประกาศโดย CNN รายการข่าวของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2015

ค่ำ

เลยทีเดียว เราสามารถชมอ่าวเบปปุ อาคารบ้านเรือนของเมืองเบปปุ และต้นไม้-ดอกไม้
4 ฤดูกาลได้ตลอดทัง้ ปี
บนยอดภูเขาทสึรมุ ิ ท่านจะได้เห็ นเสาโทริอิสีแดง เชื่อกันว่าเป็ นที่สิงสถิตของเทพเจ้ามา
ตั้ง แต่สมัยก่อ น แม้ในปั จจุบันก็ ยังคงสักการะบูชาเทพเจ้า หลายองค์บ นยอดเขาแห่งนี้
และไฮไลท์ที่หา้ มพลาดบนยอดเขาแห่งนี้เลยก็คือ “จุดชมวิว” ที่สามารถชมอ่าวเบปปุ ได้
อย่างสวยงามเต็มตา
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้ นยฟุ อุ ิน หรือหมู่บา้ นโออิตะ เพื่อชม “หมู่บา้ นมินเงมุระ” ซึ่ ง
หมูบ่ า้ นแห่งนีถ้ ือได้ว่าเป็ นต้น
กาเนิดของผลิตภัณฑ์โอทอป “ISSON IPPIN” เป็ นที่แรกในประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชมการ
สาธิตการทากระดาษสา และ
ผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ
นำท่ำนสท่ ู ี่พกั โรงแรม BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนอำบน้ำแร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญี่ป่ นแท้
ุ ๆที่เรียกว่ำ“ออนเซ็น”
เพื่อส ุขภำพและผิวพรรณที่ดี

วันที่สำม
เช้ำ

เที่ยง

ค่ำ

วันที่สี่
เช้ำ

ปรำสำทนำคัทสึ – วัดร ุริโคจิ – สะพำนคินไตเคียว
เช้ำ เที่ย เย็น
เมืองฮิโรชิม่ำ
ง
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ชม ปรำสำทนำคัสสึ เป็ นปราสาทที่ตงั้ อยู่ในจังหวัดโออิตะ ถูกสร้างในสมัยไดเมียวโดย
Kuroda Kanbe ในกองทัพของ
Toyotomi ปราสาทฝั ง่ หนึ่งล้อมด้วยทะเล อีกฝั ง่ มีวัดจานวนมากที่คอยปกป้องปราสาท
หลังจากนัน้ ปราสาทได้ถกู
ทาลายเมื่อปี ค.ศ.1877 จนกระทัง่ ถึงปี ค.ศ. 1964 จึงจะได้รับการบูรณะอย่างสมบูรณ์
โดยใช้การออกแบบของเดิม ปั จจุบันปราสาทมีขนาด 5 ชั้น โดยเป็ นของเอกชนและมี
พิพิธภัณฑ์สวย ๆ ที่มีวัตถุโบราณ เกราะ และดาบคาตานะ
อีกทัง้ ยังมีจดุ ชมวิวที่ยอดปราสาทอีกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
วัดร ูริโคจิ เป็ นวัดของศาสนาพุธในเมืองยามากูจิ สมบัติของชาติที่รจู้ ักกันดีในเมืองนี้ คือ
เจดียห์ า้ ชัน้ ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1442 นับเป็ นเจดียท์ ี่ติดอันดับ 1 ใน 3 เจดียท์ ี่ยิ่งใหญ่และ
สวยงามที่สดุ ในญี่ปุ่น
นาเดิ น ทางสู่ เมือ งอิ ว าคุนิ เยี่ ย มชมความงามของ
สะพำนคินไตเคียว สะพานไม้ 5 โค้ง 1 ใน 3 สะพาน
ที่ ส วยงามที่ ส ดุ ในญี่ ปุ่ น สร้า งครั้ง แรกเมื่ อ ปี พ.ศ.
2216 แต่พังทลายลงในปี ต่อมา จึงได้มีการสร้างขึ้น
ใหม่และอยู่มายาวนานกว่า 270 ปี จนกระทัง่ ถึง พ.ศ.
2493 สะพานแห่งนีไ้ ด้พงั ทลายเพราะถูกพายุไต้ฝุ่นคิจิยะพัดทาลาย ชาวอิวาคุนเิ ลยพร้อม
ใจกันสร้างสะพานขึน้ มาใหม่อีกครัง้ ตามรูปแบบเดิม
นาท่านสู่เมืองฮิโรชิม่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนสท่ ู ี่พกั โรงแรม HIROSHIMA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ำ

เกำะมิยำจิม่ำ – อิทสึค ุชิม่ำ – อะตอมมิคบอมบ์ –
เช้ำ เที่ย เย็น
สวนสันติภำพ – ช้อปป้ ิ ง - ออนเซ็น
ง
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ ให้ท่านนัง่ เฟอร์รี่เพื่อข้ามสู่ เกำะมิยำจิม่ำ สถานที่ที่ได้รับยก
ย่องว่ามีทิวทัศน์สวยที่สดุ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น และประตู
สีแดงกลางนา้ “โอโทริอิ” อันเลื่องชื่อ
นาท่านสักการะ ศำลเจ้ำอิทซึก ุชิม่ำ ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์
ที่สร้างคร่อมทั้งบนบกและในทะเล สันนิษฐานว่าสร้าง
ขึ้นในปี พ.ศ. 1136 เพื่อบูชาเทวี แห่งท้องทะเลซึ่งเป็ น
ธิดาสามองค์ ของอะมะเทระสุเทวี ในขณะที่นา้ ขึ้นเต็มที่

เที่ยง

ค่ำ

นัน้ ศาลเจ้าจะเหมือนเรือขนาดยักษ์ที่ลอยนา้ อยู่ ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกในปี พ.ศ. 2539 และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกานะให้เป็ นสมบัตปิ ระจาชาติ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮิ โรชิม่ำ เมืองที่ถกู
ท าลายในสมั ย สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 เที่ ย วชม
อ ะ ต อ ม มิ ค บ อ ม บ์ โ ด ม ส ว น สั น ติ ภ า พ แ ล ะ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส งคราม ซึ่ ง เป็ นสถานที่ แ สดงซาก
คอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิด โจมตีทางอากาศ
เป็ นสถานที่เ ป็ นจุดศูนย์กลางระเบิ ด ที่โดนถล่ม ณ
วันที่ 6 สิงหาคม 1945 ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ได้รบั การขึ้นทะเบีย นจากองค์การ UNESCO ให้
เป็ นมรดกโลก
สวนสันติภำพฮิ โรชิม่ำ Hiroshima Peace Park ตัง้ อยู่บริเวณใจกลางเมืองฮิโรชิม่า
(Hiroshima) นับเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่กิน
พื้นที่มากถึง120,00 ตารางกิโลเมตร เลยล่ะค่ะ เรียก
ได้ว่าเป็ นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่แขกไปใคร
มาเยือนเมืองฮิโรชิม่าจะต้องมาที่นี่ดซู ักครั้ง ไม่ใช่แค่จะ
มี เ พี ย งสวนเปล่ า ๆนะคะ แต่ ที่ นี่ ยั ง จะมี ส่ ว นที่ เ ป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่เปิ ดให้นักท่องเที่ยวทัว่ ไปสามารถเข้าไป
เยี่ยมชมภายในได้อีกต่างหาก จุดที่เ ป็ นเสมือนไฮไลท์
ของสวนแห่งนีน้ นั้ นัน่ ก็คือ ตึก A-Bomb Dome เป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญมากๆของของสวน
สันติภาพแห่ง นี้เ ลยที เ ดียว เพราะเป็ นสิ่งที่ เ หลือ อยู่ของอาคารกรมอุตสาหกรรมของ
จังหวัดฮิโรชิม่า หลังการระเบิดได้กลายเป็ นหนึ่งในไม่กี่อาคารที่ยังเหลือรอดมาได้และ
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกอีกด้วย
อิสระช้อปป้ ิ งในเมืองฮิโรชิม่ำ
นำท่ำนเข้ำสูท่ ี่พกั โรงแรม SHIMODEN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนอำบน้ำแร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญี่ป่ นแท้
ุ ๆที่เรียกว่ำ “ออนเซ็น”
เพื่อส ุขภำพและผิวพรรณที่ดี

วันที่หำ้

เช้ำ

เที่ยง

เมืองค ุรำชิกิ – ปรำสำทฮิเมจิ – ภ ูเขำร๊อคโกะ –
เช้ำ เที่ย สโนว์พำร์ค (เล่นสกี) - โกเบ พอร์ตทำวเวอร์
ง
– ฮำร์เบอร์แลนด์ – โอซำก้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองค ุระชิกิ เป็ นเมืองหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดโอะกายะมะ ตัง้ อยู่บนชายฝั ง่
แม่นา้ ทะกะฮะชิ (Takahashi River) และทะเลเซโตะ (Seto Inland Sea) ซึ่งอยู่ในภูมิภาคโชโกะกุ
(Chugoku) ที่อยู่ส่วนปลายสุดของเกาะฮอนชู (Honshu) สิ่งที่เป็ นจุดเด่นของภูมิภาคของ
เมืองในแถบนี้ จะมีความสวยงามและเงียบสงบ ซึ่งนี่เองยังคงทาให้มีกลิ่นอายของความ
เป็ นญี่ปุ่นแบบ โบราณดัง้ เดิม

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ปรำสำทฮิ เมจิ(Himeji Castle) ตัง้ อยู่ที่เมืองฮิเมจิในจังหวัดเฮียวโงะ นับเป็ นปราสาท
ดั้ ง เดิ ม ที่ เ หลื อ อยู่มี ทั้ ง หมด 12 แห่ ง ในญี่ ปุ่ น ยิ่ ง
ภายหลัง ปราสาทฮิ เ มจิ เ พิ่ งจะผ่า นการรี โ นเวทครั้ง
ใหญ่มาเมื่อปี 2015 ทาให้สภาพของปราสาทตอนนี้
สวยงามและสมบรูณ์มากยิ่งขึ้นไปอี ก จนได้รับการ
ยอมรับ ว่ า เป็ นปราสาทที่ ยิ่ งใหญ่ แ ละสวยงามมาก
ที่สดุ แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียวค่ะ อีกทั้งยังได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้ และเป็ น 1
ใน 4 ปราสาทที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นร่วมกับปราสาทอีกสามแห่งอย่าง
Matsumoto Castle, Inuyama Castle และ Hikone Castle) เห็นจากการได้รับการการันตีทั้ง
ระดับประเทศไปจนถึงระดับสากลนี่บอกได้เลยว่าปราสาทแห่งนี้ตอ้ งไม่มีคาว่าธรรมดา
อย่างแน่นอน
เมื อ งโกเบ นาท่าน สนุก กับกิ จ กรรมลำนสกี ณ ยอดเขำร็อคโคให้ท่า นได้สนุกกับ
กิจกรรมฤดูหนาวมากมายให้ท่านได้สนุกกันแบบเต็มอิ่ม อาทิ กระดานเลื่อน Sledge ไถล
ลงจากเนินหิมะ และกิจกรรมณลานสกีอีกมกมาย
(หมำยเหต ุ.. ค่ำกิจกรรมท ุกชนิดที่ลำนสกี ไม่รวมอยูใ่ นค่ำทัวร์)

ค่ำ

วันที่หก
เช้ำ

เที่ยง

17.25 น.
22.00 น.

นาท่านถ่ายรูปด้านล่าง หอคอยแห่งโกเบ หรือ โกเบ พอตทำวเวอร์ (Kobe Port
Tower) เป็ นสัญญลักษณ์ที่สาคัญแห่งหนึ่งของเมืองโกเบ เป็ นอาคารชมวิวสีแดงตัง้ อยู่
ริมทะเล มีสถาปั ตยกรรมแบบเกลียวเลียนแบบรูปทรงของกลองยาวของญี่ปุ่น และยัง
เป็ นอาคารแรกของโลกที่มีรปู ทรงแบบท่อ(Pipe Structure)อีกด้วยโกเบ พอตทาวเวอร์สงู
108 เมตร
ย่ำนโกเบฮำร์เบอร์แลนด์( Kobe Harborland) ตัง้ อยู่ที่บริเวณท่าเรือโกเบ นับเป็ นย่านที่
รวมทั้งแหล่งช็ อปปิ้ งและความบันเทิงที่หลากหลายที่ โด่งดังมากๆของเมืองแห่งนี้เลย
เรียกได้ว่าสามารถช็อปปิ้ งแบบชิลๆได้อย่างสบายๆ เพราะมีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร
ร้านค้า และสวนสนุก ซึ่ งเป็ นจุด นัด พบที่นิยมของชาวเมือ ง ช่ว งช่วงเย็ นจะยิ่ งคนเยอะ
เพราะบรรยากาศย่านนีน้ า่ เดินมากเวอร์ โดยสามารถเดินเล่นตามทางเดินริมนา้ เพื่อชื่นชม
บรรยากาศแบบคลาสสิค ของไฟจากตะเกียงนา้ มัน
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองโอซำก้ำ
รับประทำนอำหำรค่ำอิสระตำมอัธยำศัย
ท่ำนสท่ ู ี่พกั โรงแรม DAIWA SHINSAIBASHI HOTEL หรือเทียบเท่ำ
อิสระช้อปป้ ิ งในเมืองโอซำก้ำ – อิออน –
เช้ำ สนำมบินคันไซ – กร ุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านสู่ ย่ำนชินไซบำชิ( Shinsaibashi) ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของเมืองโอซาก้า (Osaka)
เรียกได้ว่าเป็ นย่านยอดสุดฮอตของเหล่านักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ บอกเลยว่าถ้ามาโอซาก้า
แล้วไม่มาเที่ยวย่านนี้ถือว่ามาไม่ถึง เนื่องจากเป็ นย่านศูนย์กลางการช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สดุ
ของเมืองโอซาก้าและภูมิภาคคันไซทีเดียว แถมยังมีแลนด์มาร์กของเมืองอย่างเจ้าป้ายกลู
ลิ โ กะอยู่ที่ ย่ า นนี้ อี ก ด้ว ย โดยจะมี ห ลายช้อ ปปิ้ งสตรี ท รวมตัว กั น อยู่ร ะหว่ า งสถานี
รถไฟนัมบะ(Namba) และสถานีรถไฟชินไซบาชิ(Shinsaibashi Station) เป็ นรวบรวมแหล่ง
บันเทิงต่างๆ ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้ามากมายให้ได้เลือกช๊อปกันอย่างจุใจ
รับประทำนอำหำรกลำงวันอิสระตำมอัธยำศัย
จนได้เวลาสมควรนาท่านสู่ ห้ำงจัสโก้ อิออน อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก สินค้า และ
ผลิตภัณ ฑ์ท อ้ งถิ่ น ของเมื อ งฮอกไกโด ห้า งสรรพสิ นค้า ชื่ อ ดัง ห้า งอิ อ อน แหล่งใหญ่
รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิด รอให้ท่า นเลือกซื้ อ อาทิ เสื้อ ผ้า แฟชัน่ นาสมัย กระเป๋ า
รองเท้า เครื่ อ งส าอาง ของที่ ร ะลึ ก เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า อุป กรณ์อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ และอี ก
มากมาย เป็ นต้น
ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบินคันไซ
ออกเดินทางสู่ กร ุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
เดินทางถึ ง ท่ ำ อำกำศยำนส วุ รรณภ มู ิ กร งุ เทพฯ โดยสวั สดิภาพ พร้อ มความ
ประทับใจ

อัตราค่ าบริการ
พักเดี่ยว ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน ลด
เพิม่
ผู้ใหญ่ / เด็ก

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

10-15 มกรำคม 63

55,900

52,900

49,900

9,900

-13,000

24-29 มกรำคม 63

55,900

52,900

49,900

9,900

-13,000

7-12 ก ุมภำพันธ์ 63

55,900

52,900

49,900

9,900

-13,000

21-26 ก ุมภำพันธ์ 63

55,900

52,900

49,900

9,900

-13,000

6-11 มีนำคม 63

55,900

52,900

49,900

9,900

-13,000

ราคาเด็กทารก อายุ ตา่ กว่ า 2 ขวบ ราคา 9,000 บาท
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ป หรื อเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม










ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
ราคานีร้ วมภาษีนา้ มัน ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2562 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับภาษีนา้ มันขึน้ หากทางสายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิม่ เติม โดยทางบริษัท จะแจ้ งให้ ทราบก่ อนการออกตั๋วเครื่ องบิน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าพาหนะรับส่ งตามรายการนาเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าอาหาร เครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ าหนักไม่เกิน 30 กก.






บริ การน้ าวันละ 1 ขวด
บริ การ WIFI ฟรี บนรถบัส
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงิน
ท่านละ 500,000 บาท ...)





ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
ค่าทาหนังสื อเดินทาง หรื อพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก
รายการที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี น้ าหนักเกินกว่าสายการบินกาหนด
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสาหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม หรื อมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% ซึ่งต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์






เมื่อท่านทาการจองทัวร์ กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 20,000 บาท
ส่ วนที่เหลือต้องชาระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ านทาการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาการจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ว
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-44 วัน

หักเงินมัดจาท่านละ 5,000 บาท
หักค่ามัดจาจานวนเต็มทั้งหมด

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน
หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน
หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 *** ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ การจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
กรณี มีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ห้องพักญี่ปุ่นมีขนาดเล็ก และจานวนห้องพักจากัดในแต่ละโรงแรม ขอสงวนสิ ทธิ์ กรณี หากท่านรี เควชห้องพักแล้ว และ
อาจไม่ได้ตามที่ท่านต้องการ

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องสัมภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้อง
ชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณี ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่านต้อง
ชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทางบริ ษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบ กรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

หมายเหตุ.. (สาคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร
เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะ
ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัย
ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่ องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน ในกรณี ดงั นี้
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้าม
เดินทาง
** กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ น
ประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่ าน หากเกิดเหตุการณ์ ดังกล่ าว
5. ท่านใดมีไฟล์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้ทางบริ ษทั ราบล่วงหน้าในวันจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในทุกกรณี
6. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถสามารถให้บริ การวันละ 10 – 12 ชัว่ โมงเท่านั้น อาทิเช่น
เริ่ มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00น.(ต้องถึงโรงแรมเรี ยบร้อยแล้ว) การให้บริ การในแต่ละวันมิอาจเพิ่มเวลาการใช้รถบัสได้
ทั้งนี้มคั คุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจร ณ วันเดินทางนั้นๆ
เป็ นหลัก
7. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้องพัก เป็ นสิ ทธิ ของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสาหรับผูส้ ู บ
บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความพร้อมให้บริ การของ
โรงแรม ว่าจะมีหอ้ งพักให้ท่านเปลี่ยนได้หรื อไม่ ซึ่ งทุกอย่างขึ้นอยูก่ บั ทางโรงแรมเป็ นผูก้ าหนด
ไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริ ษทั ฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้

โปรดตรวจสอบพาสปอร์ ตของท่ าน พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือนขึน้ ไป
ต้ องครอบคลุมถึงวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
และเหลือหน้ าพาสปอร์ ตสาหรับประทับตราเข้ าออกประเทศ ไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
หากท่ านไม่ ตรวจสอบพาสปอร์ ตของท่ านล่วงหน้ า และหากเกิดปัญหาใดๆ ไม่ว่าสาเหตุใดๆ ก็ตาม
ทางบริษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบในทุกๆ กรณี

