
 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา ฮิโรชิม่า - ฟุกโุอกะ หยุดยาวสงกรานต ์5D3N (SQ) 

 

 

 

✓ นั่งเรือเฟอรร์ี่ สู่เกาะมิยาจิม่า เกาะที่มีทิวทศันส์วยงาม 

✓ ชมศาลเจา้ดาไซฟุ ศาลเจา้เก่าแก่ที่เป็นที่นิยมโดยเฉพาะในหมู่เด็ก
นกัเรียน 

✓ ชมสะพานคินไตเคียว สะพานข้ามแม่น ้านิชิคิที่ท าด้วยไม้สุด
คลาสสิค 
✓ ท่าเรือเก่าอาคารสไตลย์ุโรปสดุคลาสสิค 

✓ เก็บสตรอวเ์บอรร์ี่สดๆ จากสวน 

✓ ชอ้ปปิ้งจุใจที่คาแนล ซิตี ้และย่านเท็นจิน 

✓ อาหารที่ญ่ีปุ่ นครบทุกมือ้ 
Code : JHHF 0411 

 
วันท่ี เส้นทาง อาหาร

เช้า 
อาหาร
กลางวัน 

อาหาร
เย็น 

วันเสารท่ี์ 11 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ - สิงคโปร ์ - - - 

วันอาทิตยท่ี์ 12 เม.ย. 63 สิงคโปร ์– ฮิโรชิม่า – เกาะมยิาจิม่า (นั่งเรือเฟอรร่ี์) – 
ศาลเจา้อิสึกุชิมะ – อะตอมมิคบอมบโ์ดม – ย่านฮงโดริ 

-   

วันจันทรท่ี์ 13 เม.ย. 63 ยามากุจ ิ– สะพานคินไตเคียว – วดัรูริโคจิ – ไคเคียวคงั    

วันอังคารท่ี 14 เม.ย. 63 ตลาดปลาคาราโตะ – ช่องแคบคนัมอน – คิตะคิวชู – ท่าเรือโม
จิ – เมืองฟุกุโอกะ – เก็บสตรอวเ์บอรร่ี์ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– 
คาแนล ซิตี ้– ย่านเท็นจิน 

   

วันพุธท่ี 15 เม.ย. 63 ฟุกุโอกะ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ  - - 
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วันเสารท่ี์ 11 เมษายน 2563  กรุงเทพฯ –สิงคโปร ์ 
18.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว K ประตู 5 เคานเ์ตอรส์ายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน์ พบ

เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระแก่ท่าน 
21.10 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฮิโรชิม่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ดว้ยเทีย่วบินที่ 

SQ 981 
  
วันอาทิตยท่ี์ 12 เมษายน 2563 สิงคโปร์ – ฮิโรชิม่า - เกาะมิยาจิม่า ( น่ังเรือเฟอร์รี่)  – 

ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ – อะตอมมิคบอมบโ์ดม – ย่านฮงโดร ิ
00.25 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  
01.45 น. ออกเดินทางต่อสู่เมืองฮิโรชิม่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินซิลค ์แอร ์ดว้ยเที่ยวบินที่ 

MI 868 
09.00 น. เดินทางถึง สนามบินฮิโรชิม่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น

หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ญ่ีปุ่ นแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า เมืองแห่ง
ประวัติศาสตรท์ี่เคยถูกท าลายดว้ยระเบิดปรมาณูในสมยั
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในสองเมืองของญ่ีปุ่ นทีถ่กู
ท าลาย น าท่าน “น่ังเรือเฟอร์ร่ี” สู่ เกาะมิยาจิม่า เกาะ
เล็กๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง ฮิโรชิม่ามากนัก อีกทั้งยงัเป็นเกาะที่เต็มไปดว้ยความเชื่อและความ
ศรทัธาของคนญ่ีปุ่ น โดยจะเชื่อกันว่าเป็นเกาะของเทพเจา้ในสมัยก่อนที่หา้มไม่ใหผู้ห้ญิงขึน้เกาะและ
หา้มไม่ใหม้ีคนเกิดหรือเสียชีวิตภายในเกาะ เพราะไม่อยากใหเ้ลือดหรือความตายของมนุษย์มา
แปดเปื้อน แต่ในปัจจุบนัความเชื่อต่างๆ ก็เลือนลางไปพรอ้มกบัวนัเวลา เหลือไวเ้พียงแต่ความศรทัธา
ที่ยงัคงอยู่และกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ทอ่งเที่ยวชื่อดงั ติดหนึ่งในสามของสถานที่ที่มีทิวทศันส์วยทีส่ดุ
ของญ่ีปุ่ นและยงัไดร้บัใหเ้ป็นมรดกโลก  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ (Itsukushima Shrine) 

ตั้งอยู่บนเกาะมิยาจิม่า เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดฮิโรชิม่า โดยมีประตูโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ตั้งอยู่
กลางทะเลจนอยู่ เหมือนลอยอยู่ในน ้าในช่วงที่น ้าขึน้ 
(ประตูโทริอิ “ปิดปรับปรุง” ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2562) ส่วนตวั
ศาลเจา้อิสึกุชิมะนัน้จะประกอบไปดว้ยหลายอาคาร เช่น 
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  อาคารภาวนา อาคารหลักและโรงละครโนะ ซึ่งจะเชื่อมต่อกนัดว้ยระเบียงทางเดินที่มีเสาดา้นล่างอยู่
ในทะเลเพื่อรบัน า้หนกั จากนัน้พาท่านเดินทางกลบัโดยเฟอรร์ี่เพื่อกลับมายงัตัวเมืองฮิโรชิม่า จากนัน้

น าท่านชม อะตอมมิคบอมบ์โดม เดิมทีอาคารหลังนี ้
เป็นหอส่งเสริมอตุสาหกรรมฮิโรชิม่า เป็นอาคารที่ก่อสรา้ง
ด้วยความแข็งแรงและทันสมัยที่สุดในขณะนั้น ระเบิด
ปรมาณูถูกทิง้ลงห่างจากอาคารหลงันีเ้พียง 160 เมตรเท่านัน้ 
ทุกสิ่งพังราบเป็นหน้ากองแต่อาคารหลังนี ้ยังคงเหลือ

ร่องรอยแห่งความเสียหายใหค้นรุ่นหลังไดร้บัรูถ้ึงอนุภาพการท าลายลา้งของระเบิดปรมาณู จึงท าให้
อาคารหลังนีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึง
ความน่ากลัวของระเบิดปรมาณูลูกนั้น จากนั้นน าท่านสู่ 
ย่านฮงโดริ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองฮิโรชิม่าที่ เป็น
ศูนยร์วมแห่งแฟชั่นและมีหา้งสรรพสินคา้หรือแมก้ระทั่ง
รา้นขายสินคา้แบรนดเ์นมมือสอง รวมไปถึงหา้งดองกีโ้ฮเต้
ชื่อดงัที่เป็นที่นิยมของคนไทยอีกดว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เขา้พกัโรงแรม Oriental Hotel Hiroshima หรือเทียบเท่า ( - / L / D ) 
https://www.oriental-hiroshima.com/index.html 

 
วันจันทรท่ี์ 13 เมษายน 2563 ยามากุจิ– สะพานคินไตเคียว – วัดรูริโคจิ – ไคเคียวคัง  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองยามากุจิ  เมืองที่ตั้งอยู่ทาง
ตะวันตกของเกาะฮอนชู เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยอาหาร
ทะเลและผลผลิตทางการเกษตรมากมาย นอกจากนีย้งัมี
แหล่งบ่อน า้แร่ทางธรรมชาติและป่าเขา ที่สวยงามดว้ย 
พาท่านชม สะพานคินไตเคียว เป็นสะพานขา้มแม่น า้นิชคิิ
ที่ไ หลผ่านเมืองอิวาคนุิ เป็นตวัแทนของสะพานที่ท าจากไม้
ของญ่ีปุ่ นมีเอกลกัษณเ์ด่นอยู่ที่ซุม้โคง้ 5 อันติดต่อกัน ใน"วันโชวะ" วันหยุดราชการซึ่งตรงกบัวันที่ 29 
เมษายน ของทุกปี จะมีการจดังานประเพณีนี ้ขึน้ เพื่อจ าลองเหตุการณ์ในประวัติศาสตร ์ที่เรียกว่า 
"ซานคิงโคไท (แปลว่า สลับที่ท างานกัน)" ซึ่งเป็นวิธีที่ผูป้กครองอาณาจักรเอโดะ ใชป้้องกันไม่ให้
ไดเมียวทอ้งถิ่นก่อกบฏ โดยการใชเ้งินจ านวนมากในการส่งคนใหเ้ดินทางไปมาระหว่างอาณาจกัรเอโดะ 

https://www.oriental-hiroshima.com/index.html
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และเมืองในส่วนที่ไดเมียวทอ้งถิ่นปกครองอยู่ เมื่อเห็นขบวนพาเหรดของคนใส่ชุดแบบดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
ก็ท าใหเ้รารูส้ึกเหมือนไดย้อ้นกลบัไปยงัยุคเอโดะอีกครัง้ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดรูริโคจิ (Rurikoji Temple) 

ถือเป็นวัดของศาสนาพทุธดังประจ าเมืองยามากูจิ ซึ่งที่
วดันีม้ีสมบตัิของชาติอย่าง “เจดียห์า้ชัน้” ตั้งอยู่ภายในวัด 
ซึ ่ง เจดีย ์แห่งนี ้ติดอันดับ 1 ใน  3 เจดียท์ี่ยิ่งใหญ่และ
สวยงามที่สุดในญ่ีปุ่ น และที่ส  าคัญคือเจดีย์นี ้ถือเป็น
สถาบันการศึกษาแห่งเดียวที่ก่อตั้งในสมัยปลายปี ค.ศ. 
1400 อีกดว้ย น าท่านเดินทางสู่ ไคเคียวคัง พิพิธภัณฑส์ัตวน์ า้ที่แสดงสัตวน์ า้มากกว่า 20,000 ชนิด 

500 สายพันธุ์ ท่านสามารถเขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของ
อุโมงค์ใต้ท้องทะเลได้ที่แท้งค์เซโตะไนไคที่จ าลองช่อง
แคบคันมอนมาไว้ และจุดเด่นของที่นี่คือ มีตัวอย่าง
สมบูรณข์องโครงกระดูกเต็มตัวของวาฬสีน า้เงินที่มีเพียง
ตวัเดียวในญ่ีปุ่ นและมีปลาปักเป้ากว่า 100 ชนิดจดัแสดง
อยู่  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  เขา้พกัโรงแรม Shimonoseki Grand Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

http://www.sgh.co.jp/en/ 
 
วันอังคารท่ี 14 เมษายน 2563 ตลาดปลาคาราโตะ – ช่องแคบคันมอน – คิตะคิวชู – ท่าเรือ

โมจิ – เมืองฟุกุโอกะ – กิจกรรมเก็บสตรอวเ์บอรร่ี์ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซิตี ้
– ย่านเท็นจิน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาคาราโตะ ตั้งอยู่ที่เมืองชิโม
โนเซกิ ซึ่งเป็นที่รูจ้กักนัในนามตลาดฟุกุ หรือตลาดปลาปัก
เปาที่เป็นของขึน้ชื่อของเมืองนี ้ท่านจะไดส้มัผสักบัอาหาร
ทะเลสดๆที่พ่อคา้แม่คา้แล่ปลาออกมา ซึ่งท่านสามารถจะ
ทานแบบปลาดิบหรือจะใหท้ าแบบสกุก็ไดเ้ช่นกนั น าท่าน
เดินทางสู่ ช่องแคบคันมอน (Kanmon Strait) เป็นช่องแคบที่ตัง้อยู่ระหว่างเมืองชิโมโนเซกิ จังหวัดยา
มากุจิ เกาะฮอนชู กับ เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุคุโอกะ โดยจัดว่าเป็นช่องแคบที่แคบที่สุดดว้ยความ
กว้างประมาณ   650 เมตร อัตราการไหลของกระแสน า้มากกว่า 10 น็อต (หรือ 19 กิโลเมตรต่อ

http://www.sgh.co.jp/en/
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ชั่วโมง) ทิศทางของกระแสน ้าจะไหลจากทิศตะวันออก สู่ทิศตะวันตก และทิศตะวันตก สู่ทิศ
ตะวนัออก โดยภายใน 1 วนันัน้จะมีการเปลี่ยนทิศถึง 4 ครัง้ดว้ยกัน จึงท าใหเ้กิดความยากล าบากใน
การโดยสารทางน า้บริเวณนี ้แต่ถึงอย่างนั้น ช่องแคบนี้ถือเป็นจุดเชื่อมต่อตะหว่างทะเลญ่ีปุ่ นและ
พืน้ที่ฝ่ังทะเลเซโตะ จึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตรส์  าคัญของการคมนาคมทางทะเลในรูปแบบไดนา
มิกซแ์ละมีสะพานคันมอน (Kanmon Bridge) เชื่อมเกาะทัง้ 2 เขา้ไวด้ว้ยกนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองคิตะคิวชู เมืองที่อยู่ทางเหนือสุดของเกาะคิวชู เป็น
จุดเชื่อมต่อทั้งทางบกและทางน า้ระหว่างเกาะคิวชูและ
เกาะฮอนชู หรือเกาะใหญ่ของญ่ีปุ่ น ผ่านทางช่องแคบคนั
ม่อนท าใหค้ิตะคิวชูไดถู้กพฒันาใหเ้ป็นเมืองอตุสาหรกรรม
ที่ส  าคัญของญ่ีปุ่ นดว้ย จากนั้นน าท่านสู่ ท่าเรือโมจิ ใน
สมัยก่อนเคยเป็นท่าเรือส าคัญที่ใชใ้นการติด   ต่อคา้ขาย
กับนานาชาติระหว่างช่วง ค.ศ. 1900 ซึ่งปัจจุบนัไดย้า้ยไปอยู่ที่ท่าเรืออ่ืนแลว้ ท่าเรือโมจิจึงถูกเปลี่ยน
ใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะมีการอนุรกัษ์ตึกเก่าสไตลย์ุโรปเอาไวม้ากมายตัง้แต่ยุคเมจิเลยทีเดียว 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่าน ท ากิจกรรม เก็บสตรอว์เบอร์ ร่ี  ให้ท่าน

สนุกสนานกบัการเก็บผลไม ้ใหม่ๆ สดๆ จากตน้ที่เรียงราย
เป็นทิวแถว และเต็มอ่ิมกับการเก็บผลไมป้ระจ าฤดูกาล
ทานจากต้นกันอย่างเพลิดเพลินพร้อมถ่ายภาพเป็นที่
ระลึกกับมุมสวยๆ หรือเลือกซือ้มาไวร้บัประทานได้ตาม
อัธยาศัย จากนั้นน าทุกท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองฟุกุโอกะ 

เมืองหลวงของเกาะคิวชู เป็นเกาะที่มีความสวยงามทาง
ธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย พาท่านเขา้ชม 
ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่
พระนักปราชญ์ มิจิซาเนะ  สงุาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และ
มีผูค้นหลั่งไหลไปสักการะกนัอย่างเนืองแน่น รอบบริเวณ
ท่านจะตื่นตากับตน้บ๊วยกว่า 6,000 ต้น ซึ่งหาดูที่ไหน

ไ ม่ ไ ด้  จ า ก นั้ น พ า ท่ า น ช้ อ ป ปิ้ ง กั น ที่  ค า แ น ล  ซิ ตี้  

ห้างสรรพสินค้าที่ถูกออกแบบขึน้มาโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส
โดยมีรูปแบบที่ไม่ เหมือนใคร มีล ักษณะการสร ้างที ่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวท าใหก้ลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่
ของเมืองฟุกุโอกะ นอกจากนีย้งัมีโรงภาพยนตรม์ากกว่า 13 โรง, 

http://www.talonjapan.com/category/area/kyushu/
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สวนสนุกธีมปารค์ขนาดใหญ่และทนัสมัย, รา้นคา้มากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลือกชมและซือ้
สินคา้มากมายในราคาที่น่าพอใจตามอธัยาศยั จากนัน้ชอ้ปปิ้งกนัต่อที่ ย่านเท็นจิน ใหท้่านเพลิดเพลิน
กับการจับจ่ายซือ้ของที่ระลึกอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย  เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้า
อิเล็กทรอนิกส ์หรือสินคา้เอาใจคณุผูห้ญิง อาทิ เสือ้ผา้แฟชั่น กระเป๋า รองเทา้ หรือเครื่องส าอางคย์ี่หอ้
ดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนอีกมากมาย นอกจากนีใ้หท้่าน
ไดส้นุกสนานกบัการซือ้สินคา้ราคาถูกนานาชนิดจากรา้น 100 เยน ที่เป็นเอกลกัษณข์องญ่ีปุ่ น ใหท้่าน
ไดเ้ลือกชมและซือ้สินคา้มากมายในราคาที่น่าพอใจตามอธัยาศยั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เขา้พกัโรงแรม Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
https://www.monte-

hermana.jp/fukuoka/?utm_source=google&utm_medium=mybusiness&utm_campaign=

website_hmhfuk 
 

วันพุธท่ี 15 เมษายน 2563 ฟุกุโอกะ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

เมื่อไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเดนิทางสู่สนามบินฟกุุโอกะ ( B / - / - ) 

10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟกุุโอกะ โดยสายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ดว้ยเที่ยวบนิที่ SQ 655 
15.20 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  
17.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินชางกี โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ดว้ยเที่ยวบนิที่ SQ 982 
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

 
อัตราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เดก็อายตุ า่กวา่ 12 ปี 

(มเีตียง) 
เดก็อายตุ า่กวา่ 12 ปี 

(ไมม่ีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

11 - 15 เม.ย. 63 49,999 46,999 43,999 6,000 
• กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 20 คน ในกรณีท่ีกรุ๊ปต า่กว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม: 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลบั Economy Class สายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์

2. ค่ารถรบั - ส่ง ตามรายการ 

https://www.monte-hermana.jp/fukuoka/?utm_source=google&utm_medium=mybusiness&utm_campaign=website_hmhfuk
https://www.monte-hermana.jp/fukuoka/?utm_source=google&utm_medium=mybusiness&utm_campaign=website_hmhfuk
https://www.monte-hermana.jp/fukuoka/?utm_source=google&utm_medium=mybusiness&utm_campaign=website_hmhfuk
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3. ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรบักระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรมั หากน า้หนกัหรือ

จ านวนของกระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ้่ายโดยตรงกบัสายการบินที่เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน 

7. ค่าประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (ส าหรบัผูท้ี่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
8. ค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหต ุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท้ี่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกนั และ ค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหต ุไม่ครอบคลมุผูเ้ดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี 

 
อัตราน้ีไม่รวม: 

1. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

2. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์

3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 

เง่ือนไข: 
1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างนอ้ย 20 ท่านและทางบริษัทตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึน้ราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน หรือมีการ

ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปลี่ยนไดป้รบัขึน้ในช่วงใกลว้นัที่จะเดินทาง 
 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรบัค่ามดัจ าส าหรบัการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 
3 วนั 

2. ส่วนที่เหลือของราคาทวัร ์กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการส ารอง
การเดินทางนัน้ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

3. ส าหรบัการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอ
ปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงรา้นอาหารที่มีคนมาใชบ้ริการกัน
เยอะ รา้นคา้ หา้งสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงรา้นอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดหูนาวทอ้งฟ้า
จะมืดเร็ว ขอใหท้่านท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร ์

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
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 ยกเลิกก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั คืนเงนิ เตม็จ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของค่าทวัร ์
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไมม่ีการคืนเงินใดๆท้ังสิน้ 
 ยกเวน้กรณีที่บรษิัททวัร ์น าเงินช าระค่าตั๋วเครื่องบิน คา่แลนด ์เพื่อเตรยีมการจดัน าเที่ยว ก่อนนกัท่องเทีย่วจะมกีาร
แจง้ยกเลิกการเดินทาง บริษทัทวัรส์ามารถหกัช าระค่าใชจ้า่ยตามจริงก่อนที่จะคืนใหน้กัท่องเที่ยวได ้เช่น เทีย่วบินพเิศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ชน้ัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การ

นดัหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะของสาย
การบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อผลที่เกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น การน า
สิ่งของผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติที่ส่อไป
ในทางเสื่อมเสียและผิดกฎหมาย 

 
 

 
 

รายการและราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน ้ามัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกคร้ัง 


