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 นัง่เรือเฟอร์ร่ี สูเ่กาะมิยาจิมา่ เกาะท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม 

 ชมศาลเจ้าดาไซฟ ุศาลเจ้าเก่าแกข่องเมืองฟกุโุอกะ 

 ชมสะพานคนิไตเคียว สะพานข้ามแมนํ่า้นิชิคท่ีิทําด้วยไม้ 

 ชมทา่เรือโมจิเก่าอาคารสไตล์ยโุรปสดุคลาสสิค 

 เดินลอดอุโมงค์ ชมปลาหลากหลายชนิดท่ีพิพิธภัณฑ์
สตัว์นํา้ไคเคียวคงั 

 เก็บสตรอเบอร์ร่ีสดๆ จากสวน 

 ช้อปปิง้จใุจท่ีคาแนล ซิตี ้และ
ยา่นเท็นจิน 

 อาหารท่ีญ่ีปุ่ นครบทกุมือ้ 
 

Code : JHHF 1228 

วันที่ เส้นทาง อาหาร
เช้า 

อาหาร
กลางวนั 

อาหาร
เยน็ 

วันเสาร์ที่ 28 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ - สงิคโปร์ - - - 

วันอาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 62 สงิคโปร์ - ฮิโรชิมา่ – เกาะมิยาจิมา่(นัง่เรือเฟอร์ร่ี) - 
ศาลเจ้าอิสกึชิุมะ - อะตอมมิคบอมบ์โดม - ยา่นฮงโดริ 

-   

วันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. 62 ยามากจิุ - สะพานคินไตเคียว - เก็บสตรอว์เบอร์ร่ี –  
พิพิธภณัฑ์สตัว์นํา้ไคเคียวคงั 

   

วันอังคารที่ 31 ธ.ค. 62 ตลาดปลาคะระโตะ – ช่องแคบคนัมอน - คิตะคิวช ู- ทา่เรือโมจิ 
- เมืองฟกุโุอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟ ุ- คาแนล ซิตี ้– ยา่นเท็นจิน 

   

วันพุธที่ 1 ม.ค. 63 ฟกุโุอกะ - สงิคโปร์ - กรุงเทพฯ  - - 
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วันเสาร์ที่ 28 ธ.ค. 2562  กรุงเทพฯ –สิงคโปร์  
18.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ แถว K ประตู 5 เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 

พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระแก่ทา่น 
21.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองฮิโรชิมา่ เกาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยเท่ียวบนิท่ี 

SQ 981 
  
วันอาทติย์ที่ 29 ธ.ค. 2562 สิงคโปร์ – ฮโิรชิม่า - เกาะมิยาจม่ิา (น่ังเรือเฟอร์ร่ี) – ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ 

– อะตอมมิคบอมบ์โดม – ย่านฮงโดริ 
00.25 น. เดนิทางถึงสนามบนิชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

(พิเศษ!!! แจกฟรี Changi Dollars Voucher มูลค่า 20 SGD หรือ ประมาณ 500 บาท เป็น
อภินนัทนาการจากสายการบินให้แก่ทกุท่านฟรีเพ่ือใช้สําหรับใช้จ่ายกับร้านค้าท่ีร่วมรายการภายใน
อาคารผู้ โดยสารทกุแหง่ของสนามบนิชางกี) 

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

09.00 น. เดินทางถึง สนามบินฮิโรชิม่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น
หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ญ่ีปุ่ นแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า เมืองแห่ง
ประวตัิศาสตร์ท่ีเคยถูกทําลายด้วยระเบิดปรมาณูในสมยั
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในสองเมืองของญ่ีปุ่ นท่ี
ถูกทําลาย นําท่าน “น่ังเรือเฟอร์ร่ี” สู่ เกาะมิยาจิม่า 
เกาะเล็กๆ ท่ีอยู่ไม่ไกลจากตวัเมือง ฮิโรชิม่ามากนกั อีกทัง้ยงัเป็นเกาะท่ีเต็มไปด้วยความเชื่อและ
ความศรัทธาของคนญ่ีปุ่ น โดยจะเช่ือกันว่าเป็นเกาะของเทพเจ้าในสมยัก่อนท่ีห้ามไม่ให้ผู้หญิงขึน้เกาะ
และห้ามไม่ให้มีคนเกิดหรือเสียชีวิตภายในเกาะ เพราะไม่อยากให้เลือดหรือความตายของมนุษย์
มาแปดเปื้อน แต่ในปัจจุบนัความเช่ือต่างๆ ก็เลือนลางไปพร้อมกับวันเวลา เหลือไว้เพียงแต่ความ
ศรัทธาท่ียงัคงอยู่และกลายเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงั ติดหนึ่งในสามของสถานท่ีท่ีมีทิวทศัน์
สวยท่ีสดุของญ่ีปุ่ นและยงัได้รับให้เป็นมรดกโลก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ (Itsukushima Shrine) 
ตัง้อยู่บนเกาะมิยาจิม่า เป็นศาลเจ้าท่ีมีช่ือเสียงของ
จงัหวดัฮิโรชิม่า โดยมีประตโูทริอิสีแดงขนาดใหญ่ตัง้อยู่
กลางทะเลจนอยู่เหมือนลอยอยู่ในนํา้ในช่วงท่ีนํา้ขึน้ 
(ประตูโทริอิ “ปิดปรับปรุง” ตัง้แต่ เดือนมิถุนายน 2562) สว่นตวั
ศาลเจ้าอิสึกชุิมะนัน้จะประกอบไปด้วยหลายอาคาร เช่น  
อาคารภาวนา อาคารหลกัและโรงละครโนะ ซึ่งจะเช่ือมต่อกนัด้วยระเบียงทางเดินท่ีมีเสาด้านล่างอยู่

ในทะเลเพ่ือรับนํา้หนกั จากนัน้พาท่านเดินทางกลบัโดย
เฟอร์ร่ีเพ่ือกลบัมายงัตวัเมืองฮิโรชิม่า จากนัน้นําท่านชม 
อะตอมมิคบอมบ์โดม  เดิมทีอาคารหลังนี เ้ ป็นหอ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮิโรชิม่า เป็นอาคารท่ีก่อสร้างด้วย
ความแข็งแรงและทนัสมยัท่ีสดุในขณะนัน้ ระเบิดปรมาณู
ถกูทิง้ลงห่างจากอาคารหลงันีเ้พียง 160 เมตรเท่านัน้ ทกุสิ่ง

พงัราบเป็นหน้ากองแตอ่าคารหลงันีย้งัคงเหลือร่องรอยแห่ง
ความเสียหายให้คนรุ่นหลงัได้รับรู้ถึงอนุภาพการทําลาย
ล้างของระเบดิปรมาณู จึงทําให้อาคารหลงันีไ้ด้รับการขึน้
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เพ่ือเป็น
เคร่ืองเตือนใจถึงความน่ากลัวของระเบิดปรมาณูลูกนัน้ 
จากนัน้นําท่านสู่ ย่านฮงโดริ ย่านช้อปปิง้ช่ือดงัของเมืองฮิโรชิม่าท่ีเป็นศนูย์รวมแห่งแฟชัน่และมี
ห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทัง่ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง รวมไปถึงห้างดองกีโ้ฮเต้ช่ือดงัท่ีเป็นท่ี
นิยมของคนไทยอีกด้วย 

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

 
วันจนัทร์ที่ 30 ธ.ค. 2562 ยามากุจ–ิ สะพานคินไตเคียว – เกบ็สตรอว์เบอร์ร่ี – ไคเคียวคัง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่  เมืองยามากุจิ  เมืองท่ีตัง้อยู่ทาง
ตะวันตกของเกาะฮอนชู เป็นเมืองท่ีอุดมไปด้วยอาหาร
ทะเลและผลผลิตทางการเกษตรมากมาย นอกจากนีย้ังมี
แหล่งบ่อนํา้แร่ทางธรรมชาติและป่าเขา ท่ีสวยงามด้วย 
พาท่านชม สะพานคินไตเคียว เป็นสะพานข้ามแม่นํา้นิชิคิ
ท่ีไ  หลผา่นเมืองอิวาคนุิ เป็นตวัแทนของสะพานท่ีทําจากไม้ของญ่ีปุ่ นมีเอกลกัษณ์เดน่อยู่ท่ีซุ้มโค้ง 5 อนั
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ตดิตอ่กนั ใน"วนัโชวะ" วนัหยดุราชการซึ่งตรงกบัวนัท่ี 29 เมษายน ของทกุปี จะมีการจดังานประเพณี
นีข้ึน้ เพ่ือจําลองเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ท่ีเรียกว่า "ซานคิงโคไท (แปลว่า สลับท่ีทํางานกัน)"  
ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้ปกครองอาณาจักรเอโดะ ใช้ป้องกันไม่ให้ไดเมียวท้องถิ่นก่อกบฏ โดยการใช้เงิน
จํานวนมากในการส่งคนให้เดินทางไปมาระหว่างอาณาจักรเอโดะ และเมืองในส่วนท่ีไดเมียวท้องถ่ิน
ปกครองอยู่ เม่ือเห็นขบวนพาเหรดของคนใส่ชุดแบบดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น ก็ทําให้เรารู้สึกเหมื อนได้
ย้อนกลบัไปยงัยคุเอโดะอีกครัง้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่าน ท ากิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์ ร่ี  ใ ห้ท่าน

สนกุสนานกบัการเก็บผลไม้ ใหม่ๆ  สดๆ จากต้นท่ีเรียงราย
เป็นทิวแถว และเต็มอ่ิมกับการเก็บผลไม้ประจําฤดูกาล
ทานจากต้นกันอย่างเพลิดเพลินพร้อมถ่ายภาพเป็นท่ี
ระลึกกับมุมสวยๆ หรือเลือกซือ้มาไว้รับประทานได้ตาม
อธัยาศยั นําทา่นเดนิทางสู ่ไคเคียวคัง พิพิธภณัฑ์สตัว์นํา้

ท่ีแสดงสตัว์นํา้มากกว่า 20,000 ชนิด 500 สายพนัธุ์ ท่าน
สามารถเข้าไปสมัผสับรรยากาศของอุโมงค์ใต้ท้องทะเล
ได้ท่ีแท้งค์เซโตะไนไคท่ีจําลองช่องแคบคันมอนมาไว้ และ
จดุเดน่ของท่ีน่ีคือ มีตวัอย่างสมบรูณ์ของโครงกระดกูเต็ม
ตวัของวาฬสีนํา้เงินท่ีมีเพียงตวัเดียวในญ่ีปุ่ นและมีปลา
ปักเป้ากวา่ 100 ชนิดจดัแสดงอยู ่ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
  เข้าพกัโรงแรม Tokyo Dai-Ichi Hotel Shimonoseki หรือเทียบเทา่ ( B / L / D ) 
 
วันอังคารที่ 31 ธ.ค. 2562 ตลาดปลาคะระโตะ – ช่องแคบคันมอน – คิตะคิวชู – ท่าเรือโมจิ – 

เมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซติี ้– ย่านเทน็จนิ  
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาคาราโตะ ตัง้อยู่ท่ีเมืองชิโม
โนเซกิ ซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัในนามตลาดฟกุ ุหรือตลาดปลาปัก
เปาท่ีเป็นของขึน้ช่ือของเมืองนี ้ท่านจะได้สมัผสักบัอาหาร
ทะเลสดๆท่ีพอ่ค้าแมค้่าแลป่ลาออกมา ซึ่งท่านสามารถจะ
ทานแบบปลาดิบหรือจะให้ทําแบบสกุก็ได้เช่นกนั จากนัน้
นําท่านเดินทางสู่ ช่องแคบคันมอน (Kanmon Strait) เป็นช่องแคบท่ีตัง้อยู่ระหว่างเมืองชิโมโนเซกิ 
จงัหวัดยามากุจิ เกาะฮอนชู กับ เมืองคิตะคิวชู จงัหวดัฟุคโุอกะ โดยจัดว่าเป็นช่องแคบที่แคบที่สุด
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ด้วยความกว้างประมาณ   650 เมตร อัตราการไหลของกระแสนํา้มากกว่า 10 น็อต (หรือ 19 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ทิศทางของกระแสนํา้จะไหลจากทิศตะวนัออก สู่ทิศตะวนัตก และทิศตะวนัตก 
สู่ทิศตะวันออก โดยภายใน 1 วันนัน้จะมีการเปล่ียนทิศถึง 4 ครัง้ ด้วยกัน จ ึงทําให้เกิดความ
ยากลําบากในการโดยสารทางนํา้บริเวณนี ้แต่ถึงอย่างนัน้ ช่องแคบนีถื้อเป็นจุดเชื่อมต่อตะหว่าง
ทะเลญ่ีปุ่ นและพืน้ที่ฝ่ังทะเลเซโตะ จึงกลายเป็นจุดยทุธศาสตร์สําคญัของการคมนาคมทางทะเล
ในรูปแบบไดนามิกซ์และมีสะพานคันมอน (Kanmon 
Bridge) เช่ือมเกาะทัง้ 2 เข้าไว้ด้วยกัน จากนัน้นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองคิตะคิวชู เมืองท่ีอยู่ทางเหนือสุดของเกาะ
คิวชู เป็นจุดเช่ือมต่อทัง้ทางบกและทางนํา้ระหว่างเกาะ
ควิชแูละเกาะฮอนช ูหรือเกาะใหญ่ของญ่ีปุ่ น ผ่านทางช่อง
แคบคันม่อนทําให้คิตะคิวชูได้ถูกพัฒนาให้เป็นเมือง
อตุสาหรกรรมท่ีสําคญัของญ่ีปุ่ นด้วย จากนัน้นําทา่นสู ่ท่าเรือโมจิ ในสมยัก่อนเคยเป็นท่าเรือสําคญัท่ี
ใช้ในการติด  ต่อค้าขายกับนานาชาติระหว่างช่วง ค.ศ. 1900 ซึ่งปัจจุบนัได้ย้ายไปอยู่ท่ีท่าเรืออ่ืนแล้ว 
ท่าเรือโมจิจึงถูกเปล่ียนให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเพราะมีการอนรัุกษ์ตกึเก่าสไตล์ยโุรปเอาไว้มากมาย
ตัง้แตย่คุเมจิเลยทีเดียว 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทุกท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของ

เกาะคิวชู เป็นเกาะท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติและ
สถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย พาท่านเข้าชม ศาลเจ้าดาไซฟุ 
ซึ่งสร้างขึน้ในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์ 
มิจิซาเนะ  สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลัง่ไหล
ไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น รอบบริเวณท่านจะต่ืนตา
กับต้นบ๊วยกว่า 6,000 ต้น ซึ ่งหาดูที่ไหนไม่ได้ จากนัน้พาท่านช้อปปิ ้งกันที่  คาแนล ซิตี  ้

ห้ า ง ส ร ร พ ส ิน ค้ า   ท่ีถูกออกแบบขึน้มาโดยสถาปนิกชาว
ฝร่ังเศสโดยมีรูปแบบท่ีไม่เหมือนใคร มีล ักษณะการสร้างท่ี
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวัทําให้กลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาด
ใหญ่ของเมืองฟุกโุอกะ นอกจากนีย้งัมีโรงภาพยนตร์มากกว่า 13 
โรง, สวนสนกุธีมปาร์คขนาดใหญ่และทนัสมยั, ร้านค้ามากมาย
กว่าร้อยร้านค้าให้ท่านได้เลือกชมและซือ้สินค้ามากมายในราคา

ท่ีน่าพอใจตามอธัยาศยั จากนัน้ช้อปปิง้กนัตอ่ท่ี ย่านเท็นจิน ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซือ้ของ
ท่ีระลกึอยา่งจใุจกบัสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าเอา
ใจคุณผู้หญิง อาทิ เสือ้ผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า หรือเคร่ืองสําอางค์ย่ีห้อดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น  

http://www.talonjapan.com/category/area/kyushu/
http://www.talonjapan.com/category/area/kyushu/
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KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนอีกมากมาย นอกจากนีใ้ห้ท่านได้สนกุสนานกบัการซือ้
สินค้าราคาถูกนานาชนิดจากร้าน 100 เยน ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของญ่ีปุ่ น ให้ท่านได้เลือกชมและซือ้
สินค้ามากมายในราคาท่ีนา่พอใจตามอธัยาศยั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เข้าพกัโรงแรม Hakata Excel Tokyu Hotel หรือเทียบเทา่ ( B / L / D ) 
 

วันพุธที่ 1 ม.ค. 2563 ฟุกุโอกะ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วนําทา่นเดนิทางสูส่นามบินฟกุโุอกะ ( B / - / - ) 

09.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิฟุกโุอกะ โดยสายการบนิสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยเท่ียวบนิท่ี SQ 655 
15.30 น. เดนิทางถึงสนามบนิชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  
17.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชางกี โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยเท่ียวบินท่ี SQ 982 
19.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

 
********************************** 

อัตราค่าบริการ: 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

28 ธ.ค. 62 –  
1 ม.ค.63  

49,999 46,999 43,999 7,000 

 กรุ๊ปออกเดนิทางขัน้ต ่า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม: 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป - กลบั Economy Class สายการบนิสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 

2. คา่รถรับ - สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
6. คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากนํา้หนกัหรือ

จํานวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีกําหนดท่านอาจต้องชําระคา่ใช้จา่ยโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สําหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 
70 ปี) 
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8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผู้ เดนิทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 

เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ

เปล่ียนแปลงการเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจํานวนดงักลา่ว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน หรือมีการ

ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในชว่งใกล้วนัท่ีจะเดนิทาง 
 
การส ารองการเดนิทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจําสําหรับการสํารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 
3 วนั 

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการสํารอง
การเดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ดําเนินการ 

3. สําหรับการเดนิทางชว่งปีใหม ่เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอ
ปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้บริการกัน
เยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดหูนาวท้องฟ้า
จะมืดเร็ว ขอให้ทา่นทําความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 

 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆทัง้สิน้ 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ นําเงินชําระคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ คา่แลนด์ เพ่ือเตรียมการจดันําเท่ียว ก่อนนกัท่องเท่ียวจะมีการ
แจ้งยกเลิกการเดนิทาง บริษัททวัร์สามารถหกัชําระค่าใช้จา่ยตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นกัทอ่งเท่ียวได้ เชน่ เท่ียวบนิพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจําหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมา
จา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 
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หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเท่ียว หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การ
นดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบนิ การถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสาย
กาบนิ โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดนิทางเป็นหลกั 
 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น การนํา
สิ่งของผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติท่ีส่อไป
ในทางเส่ือมเสียและผิดกฎหมาย 

 

 
 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


