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 นั่งเรือเฟอร์ร่ี สู่เกาะมิยาจิม่า เกาะท่ีมีทิวทัศน์
สวยงาม 

 ชมศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าเก่าแก่ท่ีเป็นท่ีนิยม
โดยเฉพาะในหมู่เด็กนกัเรียน 

 ชมสะพานคินไตเคียว สะพานข้ามแม่น า้นิชิคิท่ี
ท าด้วยไม้ 

 ทา่เรือเก่าอาคารสไตล์ยโุรปสดุคลาสสคิ 

 เก็บผลไม้ตามฤด ูสดๆ จากสวน 

 ช้อปปิง้จุใจที่คาแนล ซิตี ้และยา่นเท็นจิน 

 อาหารท่ีญ่ีปุ่ นครบทกุมือ้ 
 

 

วันที่ เส้นทาง อาหาร
เช้า 

อาหาร
กลางวัน 

อาหาร
เยน็ 

วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 62 กรุงเทพฯ - สงิคโปร์ - - - 

วันอาทติย์ที่ 20 ต.ค. 62 สงิคโปร์ - ฮิโรชิมา่ – เกาะมยิาจิมา่(นัง่เรือเฟอร์ร่ี) - 
ศาลเจ้าอิสกึชุิมะ - อะตอมมคิบอมบ์โดม - ย่านฮงโดริ 

-   

วันจันทร์ที่ 21 ต.ค. 62 ยามากจุิ - สะพานคนิไตเคียว - เก็บผลไม้ - วดัรูริโคจิ - ไคเคียวคงั    

วันอังคารที่ 22 ต.ค. 62 ช่องแคบคนัมอน - คติะควิช ู- ท่าเรือโมจิ - เมืองฟกุุโอกะ - ศาล
เจ้าดาไซฟ ุ- คาแนล ซิตี ้– ย่านเท็นจิน 

   

วันพุธที่ 23 ต.ค. 62 ฟกุโุอกะ - สงิคโปร์ - กรุงเทพฯ  - - 
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วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562  กรุงเทพฯ –สิงคโปร์  
18.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ แถว K ประตู 5 เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 

พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระแก่ทา่น 
21.10 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฮิโรชิม่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินสงิคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยเท่ียวบินท่ี 

SQ 981 
  
วันอาทติย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 สิงคโปร์ – ฮิโรชิม่า - เกาะมิยาจิม่า ( น่ังเรือเฟอร์ ร่ี )  – 

ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ – อะตอมมคิบอมบ์โดม – ย่านฮงโดริ 
00.25 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสงิคโปร์ เพื่อแวะเปลีย่นเคร่ือง  

(พิเศษ!!! แจกฟรี Changi Dollars Voucher มูลค่า 20 SGD หรือ ประมาณ 500 บาท เป็น
อภินนัทนาการจากสายการบินให้แก่ทุกท่านฟรีเพื่อใช้ส าหรับใช้จ่ายกับร้านค้าท่ีร่วมรายการภายใน
อาคารผู้โดยสารทกุแหง่ของสนามบินชางกี) 

01.45 น. ออกเดินทางต่อสูเ่มืองฮิโรชิม่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินซิลค์ แอร์ ด้วยเท่ียวบินท่ี  
MI 868 

09.00 น. เดินทางถึง สนามบินฮิโรชิม่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น
หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ญ่ีปุ่ นแล้ว น าท่านเดินทางสู ่ เมืองฮิโรชิม่า เมืองแห่ง
ประวติัศาสตร์ท่ีเคยถูกท าลายด้วยระเบิดปรมาณูในสมัย
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในสองเมืองของญ่ีปุ่ นท่ี
ถูกท าลาย น าท่าน “น่ังเรือเฟอร์ร่ี” สู่ เกาะมิยาจิม่า 
เกาะเล็กๆ ท่ีอยู่ไม่ไกลจากตวัเมือง ฮิโรชิม่ามากนกั อีกทัง้ยงัเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยความเชื่อและ
ความศรัทธาของคนญ่ีปุ่ น โดยจะเช่ือกันว่าเป็นเกาะของเทพเจ้าในสมัยก่อนท่ีห้ามไม่ให้ผู้หญิงขึน้เกาะ
และห้ามไม่ให้มีคนเกิดหรือเสียชีวิตภายในเกาะ เพราะไม่อยากให้เลือดหรือความตายของมนุษย์
มาแปดเปื้อน แต่ในปัจจุบนัความเช่ือต่างๆ ก็เลือนลางไปพร้อมกับวันเวลา เหลือไว้เพียงแต่ความ
ศรัทธาที่ยงัคงอยูแ่ละกลายเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงั ติดหนึ่งในสามของสถานท่ีท่ีมีทิวทศัน์
สวยท่ีสดุของญ่ีปุ่ นและยงัได้รับให้เป็นมรดกโลก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าท่านเดินทางสู ่ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ (Itsukushima Shrine) 
ตัง้อยู่บนเกาะมิยาจิม่า เป็นศาลเจ้าท่ีมี ช่ือเสียงของ
จังหวัดฮิโรชิม่า โดยมีประตูโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ตัง้อยู่
กลางทะเลจนอยู่เหมือนลอยอยู่ในน า้ในช่วงท่ีน า้ขึน้ 
(ประตูโทริอิ “ปิดปรับปรุง” ตัง้แต่ เดือนมิถุนายน 2562) สว่นตวั
ศาลเจ้าอิสกึชิุมะนัน้จะประกอบไปด้วยหลายอาคาร เช่น  
อาคารภาวนา อาคารหลกัและโรงละครโนะ ซึ่งจะเช่ือมต่อกันด้วยระเบียงทางเดินท่ีมีเสาด้านลา่งอยู่

ในทะเลเพื่อรับน า้หนัก จากนัน้พาท่านเดินทางกลบัโดย
เฟอร์ร่ีเพื่อกลบัมายงัตวัเมืองฮิโรชิม่า จากนัน้น าท่านชม 
อะตอมมิคบอมบ์โดม  เดิมทีอาคารหลังนี เ้ ป็นหอ
สง่เสริมอุตสาหกรรมฮิโรชิม่า เป็นอาคารท่ีก่อสร้างด้วย
ความแข็งแรงและทนัสมัยท่ีสดุในขณะนัน้ ระเบิดปรมาณู

ถกูทิง้ลงหา่งจากอาคารหลงันีเ้พียง 160 เมตรเทา่นัน้ ทกุสิ่งพงัราบเป็นหน้ากองแต่อาคารหลงันีย้งัคงเหลือ
ร่องรอยแหง่ความเสยีหายให้คนรุ่นหลงัได้รับรู้ถึงอนุภาพ
การท าลายล้างของระเบิดปรมาณู จึงท าให้อาคารหลงันี ้
ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก 
เพื่อเป็นเคร่ืองเตือนใจถึงความน่ากลวัของระเบิดปรมาณู
ลกูนัน้ จากนัน้น าท่านสู ่ ย่านฮงโดริ ย่านช้อปปิ้งช่ือดัง
ของเมืองฮิโรชิม่าท่ีเป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นและมีห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทัง่ร้านขายสินค้าแบรนด์
เนมมือสอง รวมไปถึงห้างดองกีโ้ฮเต้ช่ือดงัท่ีเป็นท่ีนิยมของคนไทยอีกด้วย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เข้าพกัโรงแรม Oriental Hotel Hiroshima หรือเทียบเทา่ ( - / L / D ) 
 

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ยามากุจิ– สะพานคินไตเคียว – วัดรูริโคจิ – ไคเคียวคัง  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองยามากุจิ  เมืองท่ีตัง้อยู่ทาง
ตะวันตกของเกาะฮอนชู เป็นเมืองท่ีอุดมไปด้วยอาหาร
ทะเลและผลผลิตทางการเกษตรมากมาย นอกจากนีย้งัมี
แหล่งบ่อน า้แร่ทางธรรมชาติและป่าเขา ท่ีสวยงามด้วย 
พาทา่นชม สะพานคินไตเคียว เป็นสะพานข้ามแม่น า้นิชิคิ
ท่ีไ  หลผา่นเมืองอิวาคนิุ เป็นตวัแทนของสะพานท่ีท าจากไม้ของญ่ีปุ่ นมีเอกลกัษณ์เดน่อยูท่ี่ซุ้มโค้ง 5 อนั
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ติดตอ่กนั ใน"วนัโชวะ" วนัหยดุราชการซึง่ตรงกบัวนัท่ี 29 เมษายน ของทกุปี จะมีการจัดงานประเพณี
นีข้ึน้ เพื่อจ าลองเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ท่ีเรียกว่า "ซานคิงโคไท (แปลว่า สลบัที่ท างานกัน)"  
ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้ปกครองอาณาจักรเอโดะ ใช้ป้องกันไม่ให้ไดเมียวท้องถ่ินก่อกบฏ โดยการใช้เงิน
จ านวนมากในการส่งคนให้เดินทางไปมาระหว่างอาณาจักรเอโดะ และเมืองในส่วนท่ีไดเมียวท้องถ่ิน
ปกครองอยู่ เม่ือเห็นขบวนพาเหรดของคนใส่ชุดแบบดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น ก็ท าให้เรารู้สึกเหมือนได้
ย้อนกลบัไปยงัยคุเอโดะอีกครัง้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่วัดรูริโคจิ (Rurikoji Temple) ถือเป็นวดัของศาสนาพุทธดงัประจ าเมือง

ยามากูจิ ซึ่งท่ีวัดนีมี้สมบัติของชาติอย่าง “เจดีย์ห้าชัน้” 
ตัง้อยู่ภายในวัด ซึ่งเจดีย์แห่งนีติ้ดอันดับ 1 ใน 3 เจดีย์
ท่ียิ่งใหญ่และสวยงามท่ีสดุในญ่ีปุ่ น และท่ีส าคญัคือเจดีย์
นีถื้อเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวท่ีก่อตัง้ในสมัย
ปลายปี ค.ศ. 1400 อีกด้วย น าทา่นเดินทางสู ่ไคเคียวคัง 
พิพิธภัณฑ์สตัว์น า้ท่ีแสดงสตัว์น า้มากกว่า 20,000 ชนิด 

500 สายพันธ์ุ ท่านสามารถเข้าไปสมัผสับรรยากาศของ
อุโมงค์ใต้ท้องทะเลได้ท่ีแท้งค์เซโตะไนไคท่ีจ าลองช่องแคบ
คนัมอนมาไว้ และจุดเด่นของท่ีน่ีคือ มีตัวอย่างสมบูรณ์
ของโครงกระดูกเต็มตวัของวาฬสีน า้เงินท่ีมีเพียงตวัเดียว
ในญ่ีปุ่ นและมีปลาปักเป้ากวา่ 100 ชนิดจดัแสดงอยู ่ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  เข้าพกัโรงแรม Tokyo Dai-Ichi Hotel Shimonoseki หรือเทียบเทา่ ( B / L / D ) 
 
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ช่องแคบคันมอน – คิตะคิวชู – ท่าเรือโมจิ – เมืองฟุกุโอกะ – 

กิจกรรมเก็บลูกพลับ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซติี ้– ย่านเทน็จิน  
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ช่องแคบคันมอน (Kanmon Strait) 
เป็นช่องแคบท่ีตัง้อยูร่ะหวา่งเมืองชิโมโนเซกิ จังหวดัยามากุจิ 
เกาะฮอนชู กบั เมืองคิตะคิวชู จังหวดัฟุคุโอกะ โดยจัดว่า
เป็นช ่องแคบที่แคบที่ส ุดด้วยความกว้างประมาณ   
650 เมตร อัตราการไหลของกระแสน า้มากกว่า 10 น็อต 
(หรือ 19 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ทิศทางของกระแสน า้จะไหลจากทิศตะวนัออก สูทิ่ศตะวนัตก และ
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ทิศตะวนัตก สูทิ่ศตะวนัออก โดยภายใน 1 วนันัน้จะมีการเปลี่ยนทิศถึง 4 ครัง้ด้วยกัน จึงท าให้เกิด
ความยากล าบากในการโดยสารทางน า้บริเวณนี ้แต่ถึงอย่างนัน้ ช่องแคบนีถ้ือเป็นจุดเชื่อมต่อตะ
หว่างทะเลญ่ีปุ่ นและพืน้ท่ีฝ่ังทะเลเซโตะ จึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคญัของการคมนาคมทาง
ทะเลในรูปแบบไดนามิกซ์และมีสะพานคนัมอน (Kanmon Bridge) เช่ือมเกาะทัง้ 2 เข้าไว้ด้วยกัน 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองคิตะคิวชู เมืองท่ีอยูท่างเหนือสดุของเกาะคิวชู เป็นจุดเช่ือมตอ่ทัง้ทางบก
และทางน า้ระหว่างเกาะคิวชูและเกาะฮอนชู หรือเกาะ
ใหญ่ของญ่ีปุ่ น ผ่านทางช่องแคบคนัม่อนท าให้คิตะคิวชู
ได้ถกูพฒันาให้เป็นเมืองอุตสาหรกรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่ น
ด้วย จากนัน้น าท่านสู ่ท่าเรือโมจิ ในสมัยก่อนเคยเป็น
ท่าเรือส าคัญท่ีใช้ในการติด   ต่อค้าขายกับนานาชาติ
ระหว่างช่วง ค.ศ. 1900 ซึ่งปัจจุบนัได้ย้ายไปอยู่ท่ีท่าเรือ
อ่ืนแล้ว ท่าเรือโมจิจึงถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเพราะมีการอนุรักษ์ตึกเก่าสไตล์ยุโรปเอาไว้
มากมายตัง้แตย่คุเมจิเลยทีเดียว 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่าน ท ากิจกรรมเก็บลูกพลับ ให้ท่านสนุกสนานกับ

การเก็บผลไม้ ใหม่ๆ สดๆ จากต้นท่ีเรียงรายเป็นทิวแถว 
และเต็มอ่ิมกบัการเก็บผลไม้ประจ าฤดกูาลทานจากต้นกัน
อย่างเพลิดเพลินพร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับมุมสวยๆ 
หรือเลอืกซือ้มาไว้รับประทานได้ตามอัธยาศยั น าทุกท่าน
เดินทางเข้าสู ่เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู 
เป็นเกาะท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวมากมาย พาทา่นเข้าชม ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้าง
ขึน้ในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนกัปราชญ์ มิจิซาเนะ  
สงุาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้ คนหลัง่ไหลไปสกัการะ

กันอย่างเนืองแน่น รอบบริเวณท่านจะต่ืนตากับต้นบ๊วยกว่า 
6,000 ต้น ซึ่งหาดูที่ไหนไม่ได้ จากนัน้พาท่านช้อปปิ้งกันท่ี 
คาแนล ซิตี  ้ ห้างสรรพสิน ค้ า   ท่ีถูกออกแบบขึน้มาโดย
สถาปนิกชาวฝร่ังเศสโดยมีรูปแบบท่ีไม่เหมือนใคร มีลกัษณะ
การสร้างที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัวท าให้กลายเป็นแหล่งช้
อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกโุอกะ นอกจากนีย้งัมีโรงภาพยนตร์

มากกวา่ 13 โรง, สวนสนกุธีมปาร์คขนาดใหญ่และทนัสมัย, ร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้านค้าให้ท่านได้

http://www.talonjapan.com/category/area/kyushu/
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เลอืกชมและซือ้สนิค้ามากมายในราคาท่ีนา่พอใจตามอธัยาศยั จากนัน้ช้อปปิ้งกันต่อท่ี ย่านเท็นจิน ให้
ทา่นเพลดิเพลนิกบัการจับจ่ายซือ้ของท่ีระลกึอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าเอาใจคุณผู้ หญิง อาทิ เสือ้ผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า หรือ
เคร่ืองส าอางค์ยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนอีกมากมาย 
นอกจากนีใ้ห้ทา่นได้สนกุสนานกบัการซือ้สนิค้าราคาถกูนานาชนิดจากร้าน 100 เยน ท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของญ่ีปุ่ น ให้ทา่นได้เลอืกชมและซือ้สนิค้ามากมายในราคาท่ีนา่พอใจตามอธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เข้าพกัโรงแรม The Royal Park Hotel Fukuoka หรือเทียบเทา่ ( B / L / D ) 
 

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ฟุกุโอกะ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทา่นเดินทางสูส่นามบินฟุกโุอกะ ( B / - / - ) 

10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟุกโุอกะ โดยสายการบินสงิคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยเท่ียวบินท่ี SQ 655 
15.20 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสงิคโปร์ เพื่อแวะเปลีย่นเคร่ือง  
17.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินชางกี โดยสายการบินสงิคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยเท่ียวบินท่ี SQ 982 
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 
********************************** 
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อัตราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

19 - 23 ต.ค. 62 39,999 36,999 33,999 6,000 
 กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ต ่า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั Economy Class สายการบินสงิคโปร์ แอร์ไลน์ 

2. คา่รถรับ - สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 
6. คา่ขนกระเป๋าซึง่สายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน า้หนกัหรือ

จ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ที่ก าหนดทา่นอาจต้องช าระคา่ใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ประกนัอุบติัเหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายุไม่เกิน 
70 ปี) 

8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุไม่ครอบคลมุผู้ เดินทางที่มีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 

เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ

เปลีย่นแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน หรือมีการ

ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 
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การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจ าส าหรับการส ารองทา่นละ 10,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 

3 วนั 

2. สว่นท่ีเหลอืของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 25 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการส ารอง
การเดินทางนัน้ถกูยกเลกิ และบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอ
ปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้บริการกัน
เยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสนิค้าจะปิดบางสว่น รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกวา่ปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้า
จะมืดเร็ว ขอให้ทา่นท าความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ น าเงินช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่แลนด์ เพื่อเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัทอ่งเท่ียวจะมีการ
แจ้งยกเลกิการเดินทาง บริษัททวัร์สามารถหกัช าระคา่ใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นกัทอ่งเท่ียวได้ เช่น เท่ียวบินพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมา
จ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 
 
หมายเหต:ุ 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียว หากทา่นไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นสละ
สทิธ์ิและไม่สามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้นัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสดุวิสยั เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การ
นดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสทิธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะของสาย
กาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็นหลกั 
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6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น การน า
สิง่ของผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติท่ีสอ่ไป
ในทางเสือ่มเสยีและผิดกฎหมาย 

 

 
 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มนั และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง 


