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วนัที� รายการ 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า B L D 

� กรุงเทพฯ – สนามบินผู่ตง – สนามบินฮิโรชิม่า – ฮิโรชิม่า    HIROSHIMA HOTEL  

� 
ฮิโรชิม่า – เกาะมิยาจม่ิา – ศาลเจา้อิสึคุชิม่า – พิพิธภณัฑ์

อนุสรณส์ถานฮิโรชิม่า – อะตอมมิคบอมบโ์ดม – ชิมาเนะ     
SHIMANE HOTEL  

ออนเซ็น 

� 
ชิมาเนะ – สวนยชิูเอ็น – ศาลเจา้อิชึโมะ – พพิธิภณัฑโ์คนนั 

– ทตโทริ    
TOTTORI HOTEL  

 

4 
ทตโทริ – พิพิธภณัฑท์ราย – ปราสาทฮิเมจ ิ– ชินไซบาชิ – 

คนัไซ   - 
KANSAI HOTEL  

 

5 คนัไซ – สนามบินคันไซ – สนามบินผู่ตง – กรุงเทพฯ     

 

 

เปิดเสน้ทางใหม่ ณ ภมิูภาคจูโกกุ เจาะลึกเสน้ทางมรดกโลก  
จงัหวดัฮิโรชิม่า ชิมาเนะ ทตโทริ เฮียวโกะ 
ชม � มรดกโลก ตามรอย “โคนนั” การต์นูชื�อดงั 

สักการะเทพเจา้แห่งความสุขและการสมรส ณ ศาลเจา้อิซึโมะ 

 ลิ� มรสชาติ

อาหารญี�ปุ่น

แบบดั�งเดิม 

ตุลาคม – ธนัวาคม ����   

ราคาเริ�มตน้ 37,900.- 
 

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 
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07.00  คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น � ประตทูางเขา้ที� � สายการบิน

ไชน่า อีสเทิรน์ แอรไ์ลน์  เคาวเ์ตอร ์U เจา้หน้าที�บรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกให้

ท่านก่อนขึ�นเครื�อง สายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์  เป็นสายการบินคุณ ภาพ 

สะดวกสบายเพลิดเพลินไปกบัจอโทรทศัน์ขนาดใหญ่ร่วมตรงกลาง พร้อมบริการอาหารและ

เครื�องดื�มบนเครื�องถึง � มื�อ (ทั �งขาไปและขากลบั)  

09.25 ออกเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง มหานครเซี�ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์  

เที�ยวบินที�  MU 9842 

14.40  ถงึ สนามบินผู่ตง รอเปลี�ยนเครื�องเพื�อเดนิทางสู่ สนามบินฮิโรชิม่า 

17.30 ออกเดินทางสู่ ออกเดินทางสู่ สนามบินฮิโรชิม่า โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ 

เที�ยวบินที�  MU 293  

20.10 ถึง สนามบินฮิโรชิม่า (เวลาท้องถิ�นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

นําทา่นเขา้ที�พกับรเิวณ ฮิโรชิม่า ณ HIROSHIMA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

(ชื �อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่าน นั �งเรือเฟอรี� เพื�อเดินทางสู่ เกาะมิยาจิม่า เป็น 1 ใน 3 ของทิวทัศน์ ที�สวยที�สุดของ

ประเทศญี�ปุ่ น นําท่านชม มรดกโลก ณ ศาลเจ้าอิสึคชิุม่า ถูกสรา้งมาตั �งแต่ชว่งกลางศตวรรษที� 16 

ศาลเจ้าเก่าแก่ที�มอีาคารหลายหลงัเชื�อมต่อกนัและยื�นออกไปในทะเล เมื�อนํ�าขึ�นจะทําให้ศาลเจ้ามี

ลกัษณะคลา้ยแพลอยนํ�าได ้สญัลกัษณ์ประจําศาลเจา้ คอื เสาโทริอิสีแดง กลางทะเล เมื�อนํ�าขึ�นจะ

เห็นเสาโทรอิิสแีดงสดลอยอยู่กลางนํ�ารวมทั �งตวัศาลเจ้าดว้ย ภายในเป็นที�ประดษิฐานเทพเจ้าใน

ศาสนาชนิโต อสิระใหท้่านไดส้กัการะสิ�งศกัดิ �สทิธิ �และเกบ็ภาพความสวยงามตามอธัยาศยั ถา้โชคดี

ถา้อาจจะไดพ้บกบัเหล่ากวางน้อยในบรเิวณเกาะมยิาจมิา่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

DAY 2 ฮิโรชิม่า – เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสึคชิุม่า – พิพิธภณัฑอ์นุสรณ์สถานฮิโรชิม่า –  

อะตอมมิคบอมบโ์ดม – ชิมาเนะ 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินผู่ตง – สนามบินฮิโรชิม่า – ฮิโรชิม่า 
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 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า เมอืงที�ทรงคณุค่าทางประวตัศิาสตร ์เนื�องจากเป็นเมอืงแรกของ

โลกที�ถูกทําลายด้วยระเบิดด้วยนิวเคลียร์ ในสมัยสงครามโลกครั �งที� 2 นําท่านชม พิพิธภณัฑ์

อนุสรณ์สถานฮิโรชิม่า สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึความโหดรา้ยของสงครามที�ผ่านมาและสนัตภิาพใน

อนาคต ซึ�งในอดีตญี�ปุ่ น ถูกทิ� งระเบิดนิวเคลียร์ที� ฮิโรชิม่าและนางาซากิ โดยคําสั �งของ

ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา นับเป็นระเบดินิวเคลยีรเ์พยีง 2 ลูกเท่านั �นที�นํามาใชใ้นประวตัศิาสตร์

การทําสงคราม การระเบิดทําให้มีผู้เสียชีวิตที�กว่า 200,000 คนโดยนับถึงปลายปี พ.ศ. 2488 

จํานวนคนที�เสยีชวีติทนัทใีนวนัที�ระเบิดลงมจีํานวนประมาณครึ�งหนึ�งของจํานวนที�กล่าวนี� และใน

ระยะต่อมากย็งัมผีูเ้สยีชวีติดว้ยการบาดเจบ็หรอืจากการรบักมัมนัตรงัสทีี�ถูกปลดปล่อยออกมาจาก

การระเบิดอกีนับหมื�นคน หลงัการทิ�งระเบิดลูกที�สองเป็นเวลา 6 วนั ญี�ปุ่นประกาศตกลงยอมแพ้

สงครามต่อฝ่ายพนัธมติร และลงนามในตราสารประกาศยอมแพส้งครามมหาสมทุรแปซฟิิกที�นบัเป็น

การยตุสิงครามโลกครั �งที� 2 อยา่งเป็นทางการ 

นําท่านเดินทางสู่ มรดกโลก อะตอมมิคบอมบ ์โดม (ATOMIC BOMB DOME) ตั �งอยู่ร ิมแม่นํ�า  

โมโตยาส ึในอดตีเคยเป็นหอส่งเสรมิอุตสาหกรรมฮโิรชมิ่า ปัจจุบนัไดร้บัการขึ�นทะเบียนเป็นมรดก

โลก ในปี พ.ศ. 2539 อนุสรณ์สถานแห่งสงครามที�ยํ�าเตอืนให้ชาวฮโิรชมิ่ารําลกึถงึพลงัทําลายล้าง

ของระเบดิปรมาณู  

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พกั ชิมาเนะ ณ  SHIMANE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชญิท่านพกัผอ่นไปกบัการแช ่ออนเซน็ นํ�าแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้น

ใตพ้ภิพเพื�อผ่อนคลายความเมื�อยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพใหก้ระปรี�กระเปร่าผวิพรรณสดใสมี

นํ�ามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที�ความอศัจรรย์แห่งการอาบนํ�าแร่

แบบญี�ปุ่ นนี�เองทาํให้มผีูก้ล่าวว่า => หากมาที�ญี�ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบนํ�าแร่ก็เหมือนกบัว่าท่าน

มาไม่ถึงญี�ปุ่ น ! 

(ชื �อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนยูชิเอน็ เป็นสวนญี�ปุ่ นที�อยูใ่นเกาะไดคนชมิะซึ�งอยูใ่นทะเลนะกะอมุขิองเมอืง

มตัสเึอะ สามารถมาเที�ยวไดท้ั �ง�ฤดู โดยฤดูใบไม้ผลมิดีอกโบตั �น ฤดูร้อนร่มรื�นไปด้วยสเีขยีว ฤดู

DAY 3 ชิมาเนะ – สวนยูชิเอน็ – ศาลเจ้าอิชึโมะ – พิพิธภณัฑโ์คนัน – ทตโทริ 
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ใบไมร้่วงมใีบไมเ้ปลี�ยนส ีฤดูหนาวมทีวิทศัน์หมิะอนังดงาม เป็นสวนที�สามารถมาเที�ยวไดต้ลอดปี 

ภายในจะจดัสวนเป็นวงกลมให้สามารถมาเดนิเล่นได้ มทีี�ขายอาหารให้ชมวิวไปพรอ้มกบัดื�มดํ�า

บรรยากาศอนังดงามของสวนแหง่นี�อกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั �นนําท่านสู ่ศาลเจ้าอิซึโมะ (Izumo Taisha ) เป็นศาลเจา้ที�เก่าแก่ ซึ�งมคีวามสาํคญัที�สุดใน  

ญี�ปุ่ นและยงัได้รบัการขึ�นทะเบยีนเป็นสมบตัทิางวฒันธรรมแห่งชาต ิศาลเจา้แห่งนี� ไม่มกีารบนัทกึ

อยา่งแน่ชดัว่าสรา้งขึ�นเมื�อใด แต่ถอืว่าเป็นศาลเจา้ที�มอียูใ่นชว่งตน้ ��� ปีกอ่นครสิตศ์กัราช  เชื�อกนั

ว่าเป็นประทับของเทพเจ้าที�ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลเจ้าอิซึโมะ ไทชะ คือ โอคุนินุซึโนะ โอคะมิ

(Okuninushino Okami) ตามตาํนานที�กล่าวขานกนัมานาน โอคนุินุซ ึคอืผูส้รา้งพื�นที�ประเทศญี�ปุ่ น 

และปกครองโดยอซิุโมะ และยงัเทพเจ้าแห่งความสขุและการสมรส ในหมูช่าวญี�ปุ่ นนิยมไปสกัการะ

เพื�อขอเนื�อคู ่

จากนั �นนําท่านสู ่พิพิธภณัฑ์โกโช อาโอยาม่า ต้นกาํเนิดการ์ตนูอยา่งเรื�อง โคนัน ยอดนักสืบจิ�ว 

ที�มีมายาวนานกว่า �� ปี เมื�อไปถึงท่านจะได้รับเกมสืบสวนให้เราเล่น จากการสังเกตรอบๆ 

พพิธิภณัฑ ์ซึ�งหากทาํสาํเรจ็ท่านจะไดบ้ตัรสมาชกิชมรมนักสบือย่างเป็นทางการอกีดว้ย นอกจากนี�

ภายในพพิธิภณัฑย์งัมกีารจดัแสดง ประวตัผิูเ้ขยีน อุปกรณ์ต่างๆ ที�ใชใ้นการเขยีนการต์ูน หอ้งเกบ็

หนังสอืการต์นูโคนนัจากรอบโลกที�ถกูแปลมาแลว้กว่า �� ภาษา เกมขนาดเลก็ที�  ใชเ้ป็นปรศินาการ

ฆาตกรรม รูปปั�นเหล่าเด็กๆ นักสบืรุ่นจิ �ว รองเท้ายกัษ์ที�พระเอกของเรามกัใชจ้บัคนร้าย หุ่นเชดิ

เตน้รําของเหล่าดอ็กเตอรอ์ากาซะ จอมโจรคดิ ซึ�งการแสดงจะมเีทคโนโลยถี่ายภาพกบักลอ้งพเิศษ 

ที�ตวัเราจะถูกดงึเขา้ไปอยู่ในกลอ้งและสวมบทบาทที�แตกต่างกนัไป ขึ�นอยู่การด์ที�ไดร้บัตอนเขา้ชม 

และทา่นยงัสามารถเลอืกซื�อของที�ระลกึจากการต์นูเรื�องนี�ไดอ้กีดว้ย 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเขา้ที�พกับรเิวณ ทตโทริ ณ TOTTORI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

(ชื �อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑท์ราย พพิธิภณัฑใ์นร่มกลางทะเลทรายที�จดัแสดงประตมิากรรมทราย

ขนาดใหญ่สรา้งโดยศลิปินจากทั �วโลก ก่อนหน้านี�ได้มกีารจดันิทรรศการทรายชั �วคราวที�กลางแจ้ง 

แต่ในปี 2012 พพิธิภัณฑ์กย็้ายเขา้ไปอยู่ในอาคารถาวร  นิทรรศการจะสลบัสบัเปลี�ยนไปทุกๆ ปี 

DAY 4 ทตโทริ – พิพิธภณัฑท์ราย – ปราสาทฮิเมจิ – ชินไซบาชิ – คนัไซ 
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โดยจะเปิดให้เขา้ชมในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนมกราคม นิทรรศการในแต่ละปีก็จะมี

หวัขอ้การแสดงที�แตกตา่งกนัเป็นภมูภิาค หรอืประเทศอื�นๆ ที�แตกตา่งกนั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นสู ่ปราสาทฮิเมจิ หรอื ปราสาทกระสาขาว ถอืเป็นสิ�งกอ่สรา้งที�เกา่แกท่ี�ไดร้บัการขึ�นเป็น

มรดกโลกในปี 1993 และถอืเป็นสมบตัชิาต ินอกจากนี�ยงัเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที�คงโครงสรา้งเดมิ

และงดงามที�สดุในญี�ปุ่น ผูท้ ี�สรา้งปราสาทขึ�นเป็นคนแรกคอื โทโยโตม ิฮเิดโยช ิเมื�อ ปี ค.ศ. 1580 

กระทั �งใน ปี ค.ศ. 1681 อเิคดะ เทรมุาสะ บุตรเขยของ โชกนุโทกกุาว่า อเิอยาส ุไดบู้รณะตอ่เตมิ

ปราสาทออกไปใหย้ิ�งใหญ่อลงัการซึ�งแต่เดมิใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัเมอืง ศนูยก์ลางบญัชาการ

ทางทหาร แต่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ เนื�องจากไมม่ศีตัรรูุกรานตวัปราสาทเลย แมแ้ต่สมยัสงครามโลก

ครั �งที� 2 เมอืงฮเิมจเิป็นสว่นหนึ�งในสมรภมูทิี�ถกูทิ�งระเบดิอยา่งหนกัแต่ตวัปราสาทกไ็ม่ไดร้บัความ

เสยีหายหรอืโดนแตะตอ้งทาํลายจากฝ่ายพนัธมติรแตอ่ย่างใด นอกจากนี� ปราสาทแห่งนี�ทาํการเปิด

อกีครั �งในเดอืนมคี. 2015 หลงัจากปิดปราสาทถงึ 5 ปีเพื�อซ่อมแซมอยา่งละเอยีดด้วยวธิดี ั �งเดมิ

ตั �งแต่ภายนอกจนถงึภายในปราสาท 

นําทา่นสู ่ย่านชินไซบาชิ ย่านชอ้ปปิ� งชื�อดงัของโอซากา้ ภายในยา่นนี�ท่านจะพบกบัรา้นคา้เก่าแก่

ปะปนกนัไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายประเภทหลากหลายรปูแบบทั �งสาํหรบัเดก็

และผูใ้หญ่ ซึ�งยา่นนี�ถอืว่าเป็นยา่นแสงสแีละบนัเทงิชั �นนําแห่งหนึ�งของโอซากา้ อกีทั �งยงัมี

รา้นอาหารทะเลขึ�นชื�อมากมาย ซึ�งเสน่หอ์ยา่งหนึ�งของย่านนี�คอื ทกุรา้นคา้จะประดบัประดารา้นของ

ตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ�งดดัทาํใหเ้ป็นรปูป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึ�งนกัทอ่งเที�ยวใหค้วามสนใจและแวะ

ถ่ายรปูกนัเป็นที�ระลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแหง่ จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ด้

มากที�สุด เพื�อดงึดดูลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เดน่ของยา่นนี�คอื ตกึรปูเครื�องหมายการคา้

ของ กลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื�อดงัจากญี�ปุ่นนั �นเอง อสิระเพื�อใหท้า่นเลอืกหาซื�อของตอ้งใจนานา

ชนิด อาท ิเครื�องสาํอางค ์ เสื�อผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เครื�องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

**อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พกั คนัไซ ณ KANSAI HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

(ชื �อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 
  

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

DAY 5 คนัไซ  – สนามบินคนัไซ – สนามบินผู่ตง – กรงุเทพฯ 
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สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย นําท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ โดย

รถ SHUTTLE BUS ของโรงแรม  

ใหท้่านได ้ชอ้ปปิ� งที�รา้นคา้ปลอดภาษใีนสนามบนินานาชาตคินัไซ มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย

หลายชนิด เชน่ เครื�องสาํอางและนํ�าหอมแบรนด์เนม, เหลา้, บุหรี�, นาฬกิา, ขนม และของที�ระลกึ 

14.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง มหานครเซี�ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์  

เที�ยวบินที�  MU 516 

15.30  ถงึ สนามบินผู่ตง มหานครเซี�ยงไฮ ้รอเปลี�ยนเครื�องเพื�อเดนิทางสู ่สนามบินสวุรรณภมิู 

18.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบนิ ไชน่า อีสเทิรน์ แอรไ์ลน์ เที�ยวบินที�  

MU 9853 

22.25  ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

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

 

กาํหนดการเดินทาง :  

วนัเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 5 ปี 

(มีเตียงเสริม) 

ราคาเดก็  

2 – 5 ปี  

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

11 – 15 ต.ค. 37,900 บาท 36,900 บาท 34,900 บาท 10,000 บาท 

20 – 24 ต.ค. 37,900 บาท 36,900 บาท 34,900 บาท 10,000 บาท 

24 – 28 พ.ย. 37,900 บาท 36,900 บาท 34,900 บาท 11,000 บาท 

1 – 5 ธ.ค. 37,900 บาท 36,900 บาท 34,900 บาท 10,000 บาท 

8 – 12 ธ.ค. 37,900 บาท 36,900 บาท 34,900 บาท 10,000 บาท 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 46,900 บาท 45,900 บาท 43,900 บาท 11,000 บาท 
 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแตล่ะครั �งตอ้งม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
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บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหน้า ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัอตัรา

แลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตั �วเครื�องบนิเดนิทางไป-กลบั ชั �นประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ที�ระบุในรายการ  

 อาหารบนเครื�องทั �งขาไปและขากลบั 

 คา่นํ�าหนกักระเป๋าทั �งขาไปและกลบั ขาละ 2 ใบละ 23 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดที �นั �ง, ซื�อนํ� าหนักกระเป๋าเพิ �ม, ซื�ออาหารเพิ �มหรือบริการต่างๆ

เพิ �มเติม กรณุาติดต่อพนักงานขายที �ดแูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที�พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที�ต่าง ๆ ตามที�ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเปิ� ลโรงแรมที �ญี �ปุ่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดี �ยว + หนึ�งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเปิ� ลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิ�ในการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึ�งทวิน ห้องสองเตียงเดี �ยว 

+ หนึ�งซิงเกิ� ล ห้องหนึ�งเตียงเดี �ยว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ �มเติม) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง คุม้ครองทา่นละ 1 ลา้นบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงื �อนไขกรมธรรมเ์ป็นผู้กาํหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากในรายการ 

 คา่นํ�าหนกักระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม �%  และภาษหีกั ณ ที�จ่าย �%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั �วคราวเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 คา่สนินํ�าใจสาํหรบัมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 1,000 บาท/คน/ทริป   

 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 กรณุาสาํรองที�นั �งโดยการชาํระมดัจาํ ภายใน 3 วนั หลงัจากสาํรองที�นั �ง 

o มดัจาํท่านละ 20,000 บาท 

 กรณุาชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ 
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เงื�อนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการคนืคา่มดัจาํ 

 กรณีการเดินทางที�บริษัทฯต้องทําการวางการนัตีค่ามัดจําหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข และหรือ

เที� ยวบินเหมาลํา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั �งหมด   

 

หมายเหต ุ

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทั �งหมดก่อนการจอง  

เพื �อความถกูต้องและความเข้าใจที �ตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันั�นหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื �อนไขของบริษทัฯ

เป็นที �เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื �อทราบอีกครั �ง *** 

 กรณีเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนั �น ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึ�งอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไมค่นืเงนิทั �งหมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�

ต่าง ๆ ที�เหนืออาํนาจการควบคมุของบรษิทัฯ 

 ในกรณีที �ลูกค้าต้องออกตั �วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที �ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั �ง 

มิฉะนั�นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆทั �งสิ� น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที�มีการขึ�นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึ�นคา่นํ�ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึ�นอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทั �งนี�จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 

 การบริการของรถบสันําเที �ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที �ประเทศญี �ปุ่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชั �วโมงเท่านั�น อาทิเช่น เริ �มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิ �มเวลาการใช้รถบสัได้ ทั �งนี� มคัคเุทศก์และพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ขึ�นอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนั�นๆเป็นหลกั  
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 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั �งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื�องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปที�เขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัสําหรบัผูสู้บ

บุหรี� / ปลอดบุหรี�ได้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พกั ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนั �น บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �เมื�อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทั �งสิ�น 
 

****รายละเอียดเกี�ยวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารที�ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี�ประสงค์จะพาํนักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 

�� วนั ไมว่่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น ดงัตอ่ไปนี� 

1. สิ�งยนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ นได้ เชน่ เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญี�ปุ่ นด้านมาตราการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ � เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางที�ไม่มตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ �� วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  

 


