HIROSHIMA WORLD HERITAGE 5D4N

 ลิ้ มรสชาติ
อาหารญี่ปนุ่
แบบดั้งเดิม

เปิ ดเส้นทางใหม่ ณ ภูมิภาคจูโกกุ เจาะลึกเส้นทางมรดกโลก

จังหวัดฮิโรชิม่า ชิมาเนะ ทตโทริ เฮียวโกะ
ชม 3 มรดกโลก ตามรอย “โคนัน” การ์ตูนชื่ อดัง
สักการะเทพเจ้าแห่ งความสุขและการสมรส ณ ศาลเจ้าอิซึโมะ

มกราคม – มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น

36,900.-

วันที่

รายการ

1

4

กรุงเทพฯ – สนามบินผู่ตง – สนามบินฮิโรชิม่า – ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิม่า – เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า – พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์
สถานฮิโรชิม่า – อะตอมบิคบอมบ์โดม – ชิมาเนะ
ชิมาเนะ – สวนยูชิเอ็น – ศาลเจ้าอิชึโมะ – พิพิธภัณฑ์โคนัน –
ทตโทริ
ทตโทริ – ปราสาทฮิ เมจิ – ชินไซบาชิ – คันไซ

5

คันไซ – สนามบินคันไซ – สนามบินผู่ตง – กรุงเทพฯ

2
3

ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) HIROSHIMA WORLD HERITAGE 5D4N (MU)

MU 9842 BKK – PVG 09.25 – 14.40
MU 293 PVG – HIJ 17.30 – 20.10
MU 516 KIX – PVG 14.10 – 15.30
MU 9853 PVG – BKK 18.30 – 22.25
อาหาร
B
L
D

โรงแรม
หรือเทียบเท่า
HIROSHIMA HOTEL
SHIMANE HOTEL
ออนเซ็น
TOTTORI HOTEL

-

KANSAI HOTEL

DAY 1

กรุงเทพฯ – สนามบิ นผูต่ ง – สนามบิ นฮิ โรชิ ม่า – ฮิ โรชิ ม่า

07.00

คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 9 สายการบิ น

09.25

ไชน่ า อีสเทิ รน์ แอร์ไลน์ เคาน์ เตอร์ U เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้
ท่ า นก่ อ นขึ้น เครื่อ ง สายการบิ น ไชน่ า อี สเทิ ร์ น แอร์ ไ ลน์ เป็ นสายการบิ นคุ ณ ภาพ
สะดวกสบายเพลิ ดเพลิ นไปกับจอโทรทัศน์ ขนาดใหญ่ร่วมตรงกลาง พร้อมบริ การอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องถึง 2 มือ้ (ทัง้ ขาไปและขากลับ)
ออกเดิน ทางสู่ สนามบิ น ผู่ต ง มหานครเซี่ย งไฮ้ โดยสายการบิ น ไชน่ า อี ส เทิ ร์น แอร์ไลน์

14.40
17.30

เที่ยวบิ นที่ MU 9842
ถึง สนามบิ นผูต่ ง รอเปลีย่ นเครื่องเพื่อเดินทางสู่ สนามบิ นฮิ โรชิ ม่า
ออกเดิน ทางสู่ ออกเดิน ทางสู่ สนามบิ น ฮิ โรชิ ม่ า โดยสายการบิน ไชน่ า อี ส เทิ ร์น แอร์ไลน์
เที่ยวบิ นที่ MU 293

20.10

ถึง สนามบิ น ฮิ โรชิ ม่ า (เวลาท้อ งถิ่น เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณ าปรับ นาฬิกาของท่ านเป็ น เวลา
ท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเข้าทีพ่ กั บริเวณ ฮิ โรชิ ม่า ณ HIROSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 2

ฮิ โรชิ ม่า – เกาะมิ ยาจิ ม่า – ศาลเจ้าอิ สึคชุ ิ ม่า – พิ พิธภัณฑ์อนุสรณ์ สภานฮิ โรชิ ม่า –
อะตอมบิ คบอมบ์โดม – ชิ มาเนะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ าน นั ง่ เรื อเฟอรี่ เพื่อ เดิน ทางสู่ เกาะมิ ยาจิ ม่ า เป็ น 1 ใน 3 ของทิวทัศ น์ ที่สวยที่สุ ดของ
ประเทศญี่ป่ นุ นาท่านชม มรดกโลก ณ ศาลเจ้าอิ สึคชุ ิ มา่ ถูกสร้างมาตัง้ แต่ชว่ งกลางศตวรรษที่ 16
ศาลเจ้าเก่าแก่ท่มี อี าคารหลายหลังเชื่อมต่อกันและยื่นออกไปในทะเล เมื่อน้ าขึน้ จะทาให้ศาลเจ้ามี
ลักษณะคล้ายแพลอยน้ าได้ สัญลักษณ์ประจาศาลเจ้า คือ เสาโทริ อิสีแดง กลางทะเล เมื่อน้ าขึน้ จะ
เห็นเสาโทริอสิ แี ดงสดลอยอยู่กลางน้ ารวมทัง้ ตัวศาลเจ้าด้วย ภายในเป็ นที่ประดิษฐานเทพเจ้าใน
ศาสนาชินโต อิสระให้ท่านได้สกั การะสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์และเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ถ้าโชคดี
ถ้าอาจจะได้พบกับเหล่ากวางน้อยในบริเวณเกาะมิยาจิม่า

ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) HIROSHIMA WORLD HERITAGE 5D4N (MU)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮิ โรชิ ม่า เมืองที่ทรงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ เนื่องจากเป็ นเมืองแรกของ
โลกที่ถู กท าลายด้วยระเบิด ด้วยนิ วเคลียร์ ในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 น าท่ านชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
อนุ สรณ์ สถานฮิ โรชิ ม่า สร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผ่านมาและสันติภาพใน
อนาคต ซึ่ ง ในอดี ต ญี่ ป่ ุ น ถูก ทิ้ งระเบิ ด นิ วเคลี ย ร์ที่ ฮิ โรชิ ม่ า และนางาซากิ โดยค าสัง่ ของ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นับเป็ นระเบิดนิวเคลียร์เพียง 2 ลูกเท่านัน้ ที่นามาใช้ในประวัตศิ าสตร์
การท าสงคราม การระเบิด ท าให้มีผู้เสีย ชีว ิต ที่ก ว่า 200,000 คนโดยนับ ถึงปลายปี พ.ศ. 2488
จานวนคนที่เสียชีวติ ทันทีในวันที่ระเบิดลงมีจานวนประมาณครึง่ หนึ่งของจานวนที่กล่าวนี้ และใน
ระยะต่อมาก็ยงั มีผเู้ สียชีวติ ด้วยการบาดเจ็บหรือจากการรับกัมมันตรังสีท่ถี ูกปลดปล่อยออกมาจาก
การระเบิดอีกนับหมื่นคน หลังการทิ้งระเบิดลูกที่สองเป็ นเวลา 6 วัน ญี่ปุ่นประกาศตกลงยอมแพ้
สงครามต่อฝ่ ายพันธมิตร และลงนามในตราสารประกาศยอมแพ้สงครามมหาสมุทรแปซิฟิกทีน่ บั เป็ น
การยุตสิ งครามโลกครัง้ ที่ 2 อย่างเป็ นทางการ
นาท่านเดินทางสู่ มรดกโลก อะตอม มิ คบอมบ์ โดม (ATOMIC BOMB DOME) ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ า
โมโตยาสึ ในอดีตเคยเป็ นหอส่งเสริมอุตสาหกรรมฮิโรชิม่า ปั จจุบนั ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดก
โลก ในปี พ.ศ. 2539 อนุ สรณ์สถานแห่งสงครามที่ย้าเตือนให้ชาวฮิโรชิม่าราลึกถึงพลังทาลายล้าง
ของระเบิดปรมาณู

คา่

นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั ชิ มาเนะ ณ SHIMANE HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อน
ใต้พภิ พเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก่ ระเปร่าผิวพรรณสดใสมี
น้ ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ าแร่
แบบญี่ป่ นุ นี่เองทาให้มผี กู้ ล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ าแร่กเ็ หมือนกับว่าท่าน
มาไม่ถึงญี่ปนุ่ !
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 3
เช้า

ชิ มาเนะ – สวนยูชิเอ็น – ศาลเจ้าอิ ชึโมะ – พิ พิธภัณฑ์โคนัน – ทตโทริ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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กลางวัน

คา่

นาท่านเดินทางสู่ สวนยูชิเอ็น เป็ นสวนญี่ปนุ่ ทีอ่ ยู่ในเกาะไดคนชิมะซึ่งอยู่ในทะเลนะกะอุมขิ องเมือง
มัตสึเอะ สามารถมาเที่ยวได้ทงั ้ 4ฤดู โดยฤดูใบไม้ผลิมดี อกโบตั ๋น ฤดูร้อนร่มรื่นไปด้วยสีเขียว ฤดู
ใบไม้ร่วงมีใบไม้เปลี่ยนสี ฤดูหนาวมีทวิ ทัศน์หมิ ะอันงดงาม เป็ นสวนที่สามารถมาเที่ยวได้ตลอดปี
ภายในจะจัดสวนเป็ นวงกลมให้สามารถมาเดินเล่นได้ มีท่ขี ายอาหารให้ชมวิวไปพร้อมกับดื่มด่ า
บรรยากาศอันงดงามของสวนแห่งนี้อกี ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านสู่ ศาลเจ้าอิ ซึโมะ (Izumo Taisha ) เป็ นศาลเจ้าที่เก่าแก่ ซึ่งมีความสาคัญที่สุดใน
ญี่ป่ นุ และยังได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมแห่งชาติ ศาลเจ้าแห่งนี้ ไม่มกี ารบันทึก
อย่างแน่ชดั ว่าสร้างขึน้ เมื่อใด แต่ถอื ว่าเป็ นศาลเจ้าทีม่ อี ยู่ในช่วงต้น 700 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช เชือ่ กัน
ว่าเป็ นประทับของเทพเจ้าที่ป ระดิษ ฐานอยู่ ณ ศาลเจ้าอิซึโมะ ไทชะ คือ โอคุ นินุ ซึโนะ โอคะมิ
(Okuninushino Okami) ตามตานานที่กล่าวขานกันมานาน โอคุนินุซึ คือผูส้ ร้างพื้นที่ประเทศญี่ปนุ่
และปกครองโดยอิซุโมะ และยังเทพเจ้าแห่งความสุขและการสมรส ในหมู่ชาวญี่ปนุ่ นิยมไปสักการะ
เพื่อขอเนื้อคู่
จากนัน้ นาท่านสู่ พิ พิธภัณฑ์โกโช อาโอยาม่า ต้นกาเนิดการ์ตูนอย่างเรื่อง โคนัน ยอดนักสืบจิ๋ ว
ที่มีม ายาวนานกว่า 10 ปี เมื่อ ไปถึงท่ านจะได้รบั เกมสืบ สวนให้เราเล่ น จากการสังเกตรอบๆ
พิพธิ ภัณฑ์ ซึ่งหากทาสาเร็จท่านจะได้บตั รสมาชิกชมรมนักสืบอย่างเป็ นทางการอีกด้วย นอกจากนี้
ภายในพิพธิ ภัณฑ์ยงั มีการจัดแสดง ประวัตผิ เู้ ขียน อุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการเขียนการ์ตูน ห้องเก็บ
หนังสือการ์ตูนโคนันจากรอบโลกทีถ่ ูกแปลมาแล้วกว่า 20 ภาษา เกมขนาดเล็กที่ ใช้เป็ นปริศนาการ
ฆาตกรรม รูปปั ้นเหล่าเด็กๆ นักสืบรุ่นจิว๋ รองเท้ายักษ์ท่พี ระเอกของเรามักใช้จบั คนร้าย หุ่นเชิด
เต้นราของเหล่าด็อกเตอร์อากาซะ จอมโจรคิด ซึ่งการแสดงจะมีเทคโนโลยีถ่ายภาพกับกล้องพิเศษ
ทีต่ วั เราจะถูกดึงเข้าไปอยู่ในกล้องและสวมบทบาททีแ่ ตกต่างกันไป ขึน้ อยู่การ์ดทีไ่ ด้รบั ตอนเข้าชม
และท่านยังสามารถเลือกซื้อของทีร่ ะลึกจากการ์ตูนเรื่องนี้ได้อกี ด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าทีพ่ กั บริเวณ ทตโทริ ณ TOTTORI HOTEL หรือเทียบเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 4
เช้า

ทตโทริ – ปราสาทฮิ เมจิ – ชิ นไซบาชิ – คันไซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นาท่านสู่ ปราสาทฮิ เมจิ หรือ ปราสาทกระสาขาว ถือเป็ นสิง่ ก่อสร้างทีเ่ ก่าแก่ทไ่ี ด้รบั การขึน้ เป็ น
มรดกโลกในปี 1993 และถือเป็ นสมบัตชิ าติ นอกจากนี้ยงั เป็ น 1 ใน 3 ปราสาททีค่ งโครงสร้างเดิม
และงดงามทีส่ ดุ ในญี่ป่ นุ ผูท้ ส่ี ร้างปราสาทขึน้ เป็ นคนแรกคือ โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ เมือ่ ปี ค.ศ. 1580
กระทังใน
่ ปี ค.ศ. 1681 อิเคดะ เทรุมาสะ บุตรเขยของ โชกุนโทกุกาว่า อิเอยาสุ ได้บูรณะต่อเติม
ปราสาทออกไปให้ยงิ่ ใหญ่อลังการซึ่งแต่เดิมใช้เป็ นป้ อมปราการป้ องกันเมือง ศูนย์กลางบัญชาการ
ทางทหาร แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มศี ตั รูรุกรานตัวปราสาทเลย แม้แต่สมัยสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 เมืองฮิเมจิเป็ นส่วนหนึ่งในสมรภูมทิ ถ่ี ูกทิง้ ระเบิดอย่างหนักแต่ตวั ปราสาทก็ไม่ได้รบั ความ
เสียหายหรือโดนแตะต้องทาลายจากฝ่ ายพันธมิตรแต่อย่างใด นอกจากนี้ ปราสาทแห่งนี้ทาการเปิ ด
อีกครัง้ ในเดือนมีค. 2015 หลังจากปิ ดปราสาทถึง 5 ปี เพื่อซ่อมแซมอย่างละเอียดด้วยวิธดี งั ้ เดิม
ตัง้ แต่ภายนอกจนถึงภายในปราสาท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ย่านชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชือ่ ดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่
ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้ สาหรับเด็ก
และผูใ้ หญ่ ซึ่งย่านนี้ถอื ว่าเป็ นย่านแสงสีและบันเทิงชันน
้ าแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทัง้ ยังมี
ร้านอาหารทะเลขึน้ ชือ่ มากมาย ซึ่งเสน่หอ์ ย่างหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของ
ตนด้วยแสงไฟนีออนซึง่ ดัดทาให้เป็ นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเทีย่ วให้ความสนใจและแวะ
ถ่ายรูปกันเป็ นทีร่ ะลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้ นของตนให้ได้
มากทีส่ ุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมายการค้า
ของ กูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชือ่ ดังจากญี่ปนุ่ นันเอง
่
อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซือ้ ของต้องใจนานา
ชนิด อาทิ เครือ่ งสาอางค์ เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่องไฟฟ้ า ฯลฯ ตามอัธยาศ้ย
**อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั คันไซ ณ KANSAI HOTEL หรือเทียบเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 5
เช้า

คันไซ – สนามบิ นคันไซ – สนามบิ นผูต่ ง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นคันไซ โดย
รถ SHUTTLE BUS ของโรงแรม

14.10
15.30

ให้ท่านได้ ช้อปปิ้ งทีร่ า้ นค้าปลอดภาษีในสนามบินนานาชาติคนั ไซ มีสนิ ค้าแบรนด์เนมมากมาย
หลายชนิด เช่น เครื่องสาอางและน้าหอมแบรนด์เนม, เหล้า, บุหรี,่ นาฬิกา, ขนม และของทีร่ ะลึก
ออกเดิน ทางสู่ สนามบิ น ผู่ต ง มหานครเซี่ย งไฮ้ โดยสายการบิ น ไชน่ า อี ส เทิ ร์น แอร์ไลน์
เที่ยวบิ นที่ MU 516
ถึง สนามบิ นผูต่ ง มหานครเซี่ยงไฮ้ รอเปลีย่ นเครื่องเพือ่ เดินทางสู่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ

18.30

ออกเดินทางสู่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไชน่ า อีสเทิ รน์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่
MU 9853

22.25

ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ

กาหนดการเดินทาง :
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
2 – 3 ท่าน

ราคาเด็ก
2 – 5 ปี
(มีเตียงเสริม)

ราคาเด็ก
2 – 5 ปี
(ไม่มีเตียงเสริม)

พักเดี่ยวเพิ่ม

19 – 23 ม.ค.

36,900 บาท

35,900 บาท

33,900 บาท

10,000 บาท

23 – 27 ก.พ.

36,900 บาท

35,900 บาท

33,900 บาท

10,000 บาท

23 – 27 มี.ค.

43,900 บาท

42,900 บาท

40,900 บาท

10,000 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) HIROSHIMA WORLD HERITAGE 5D4N (MU)

ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริ การรวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
 อาหารบนเครื่องทัง้ ขาไปและขากลับ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าทัง้ ขาไปและกลับ ขาละ 2 ใบละ 23 กิโลกรัม
*** กรณี มีความประสงค์ต้องการอัพเกรดทีน่ ัง่ , ซื้อน้ าหนักกระเป๋าเพิ ม่ , ซื้ออาหารเพิ ม่ หรือบริ การต่างๆ
เพิ ม่ เติ ม กรุณาติ ดต่อพนักงานขายทีด่ แู ลท่านโดยตรง ***
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 - 3 ท่ าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่ าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุ ในรายการ
(ห้ องทริ ปเปิ้ ลโรงแรมที ญ
่ ี ป่ ุ่ นส่ วนใหญ่ จะเป็ นสองเตี ยงเดี ย่ ว + หนึ ่งเตี ยงเสริ ม ** กรณี โรงแรมไม่ มี
ห้องทริ ปเปิ้ ลให้บริ การ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ใ์ นการจัดห้องพักให้ท่านเป็ น หนึ ง่ ทวิ น ห้องสองเตียงเดีย่ ว
+ หนึ ง่ ซิ งเกิ้ ล ห้องหนึ ง่ เตียงเดีย่ ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ ม่ เติ ม)
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
(ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์เป็ นผูก้ าหนด) ** ไม่รวมประกันสุขภาพ **
อัตราค่าบริ การไม่รวม





ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกาหนด
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)

 ค่าสินน้ าใจสาหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,000 บาท/คน/ทริ ป
เงื่อนไขการสารองที่นัง่
 กรุณาสารองทีน่ งโดยการช
ั่
าระมัดจา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นัง่
o มัดจาท่านละ 15,000 บาท
 กรุณาชาระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ
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เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจา
 กรณี การเดิ นทางที่ บ ริ ษัท ฯต้ อ งท าการวางการัน ตี ค่ ามัด จ าหรื อ ซื้ อ ขาดแบบมี เงื่ อ นไข และหรื อ
เที่ ย วบิ น เหมาล า CHARTER FILGHT หรื อ EXTRA FLIGHT กับ สายการบิ น หรื อ ผ่ า นตั ว แทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจาหรือค่าบริ การทัง้ หมด
หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้ หมดก่อนการจอง
เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ดังนัน้ หากท่านชาระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขของบริ ษทั ฯ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ ทราบอีกครัง้ ***
 กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ ่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลิกไฟท์
หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่ หนืออานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
 ในกรณี ทีล่ ูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าทีข่ องบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง้
มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิท์ ่จี ะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้อ งแจ้งให้ท ราบล่วงหน้ า ในกรณีท่มี ีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึน้ ค่าน้ ามันของสายการบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัด
์
หรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึน้ อยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 การบริ การของรถบัสนาเทีย่ วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ สามารถให้บริ การ
วันละ 10 – 12 ชัวโมงเท่
่
านัน้ อาทิ เช่น เริ ม่ งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้ องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ ว)
การให้บริ การในแต่ ละวันมิ อาจเพิ ม่ เวลาการใช้รถบัสได้ ทัง้ นี้ มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็ นผูบ้ ริ หาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั สภาพการจราจร ณ วันเดิ นทางนัน้ ๆเป็ นหลัก
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 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผูส้ ูบ
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ่พี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้ อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ป่ นุ ให้กบั คนไทย ผูท้ ่ปี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่เกิน
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขันตอนการตรวจคน
้
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปนุ่ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปนุ่ ได้ เช่น เงินสด
หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1.
2.
3.
4.

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไ่ ม่มตี ราประทับอย่างน้อย 3 หน้า
กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทาในประเทศญีป่ นจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานักระยะสัน้
ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ไี่ ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ นุ่ มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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