
#16130 ทัวรญ่ีปุน ฟุกุโอกะ ฮิโรชิมา 5 วัน 3 คืน ศาลเจาโมโต
โนสุมิอินาริ บอนํ้ารอนจิโกกุ สวนสันติภาพฮิโรชิมา บิน DD
ทัวรญี่ปุน ฟุกุโอกะ ฮิโรชิมา ฟุกุโอกะทาวเวอร ชอปปงยานเทนจิน วัดนันโซอิน
ศาลเจาดาไซฟุเท็มมังกู โทสุพรีเมี่ยมเอาทเล็ต หมูบานยูฟูอิน ทะเลสาบคินริน เบบ
ปุ เกาะมิยาจิมะ ศาลเจาอิสึคุชิมะ สายชอปปงโอโมเตะซันโด ปราสาทฮิโรชิมา



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานฮิโรชิมา - ศาลเจาโมโตโนสุมิ อินาริ - ฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ ทาวเวอร - ยานเท็น
จิน   

Ark Royal
Fukuoka
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 วัดนันโซอิน - JTC DUTY FREE - ศาลเจาดาไซฟุ - อาคารศาลเจาฮนเด็น - โทสุ พรีเม่ียม
เอาทเลต - หมูบานยูฟูอิน - ทะเลสาบคินริน - เบปปุ - ออนเซ็น   

Beppu
Area
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 บอน้ํารอนจิโคกุ - บอทะเลเดือดยูมิ-จิโกกุ - เกาะมิยาจิมา - ศาลเจาอิสึคุชิมะ (ศาลเจากลาง
น้ํา) - อะตอมมิคบอมบโดม (สวนสันติภาพฮิโรชิมา) - อนุสาวรียเด็กหญิงซาดาโกะ - ปราสาท
ฮิโรชิมา

  

Toyoko
Inn
Hiroshima
หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานฮิโรชิมา - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

9 พ.ค. 65 - 13 พ.ค. 65 ฿21,777 ฿21,777 ฿21,777 ฿7,990

16 พ.ค. 65 - 20 พ.ค. 65 ฿19,777 ฿19,777 ฿19,777 ฿7,990

23 พ.ค. 65 - 27 พ.ค. 65 ฿19,777 ฿19,777 ฿19,777 ฿7,990

30 พ.ค. 65 - 3 มิ.ย. 65 ฿21,777 ฿21,777 ฿21,777 ฿7,990

6 มิ.ย. 65 - 10 มิ.ย. 65 ฿18,777 ฿18,777 ฿18,777 ฿7,990

13 มิ.ย. 65 - 17 มิ.ย. 65 ฿18,777 ฿18,777 ฿18,777 ฿7,990

20 มิ.ย. 65 - 24 มิ.ย. 65 ฿18,777 ฿18,777 ฿18,777 ฿7,990

27 มิ.ย. 65 - 1 ก.ค. 65 ฿18,777 ฿18,777 ฿18,777 ฿7,990

4 ก.ค. 65 - 8 ก.ค. 65 ฿21,777 ฿21,777 ฿21,777 ฿7,990

22 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65 ฿18,777 ฿18,777 ฿18,777 ฿7,990

29 ส.ค. 65 - 2 ก.ย. 65 ฿18,777 ฿18,777 ฿18,777 ฿7,990

5 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65 ฿18,777 ฿18,777 ฿18,777 ฿7,990

12 ก.ย. 65 - 16 ก.ย. 65 ฿16,777 ฿16,777 ฿16,777 ฿7,990

19 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65 ฿18,777 ฿18,777 ฿18,777 ฿7,990

26 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 ฿18,777 ฿18,777 ฿18,777 ฿7,990



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานฮิโรชิมา - ศาลเจาโมโตโนสุมิ อินาริ - ฟุกุโอกะ - ฟุ
กุโอกะ ทาวเวอร - ยานเท็นจิน

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน NOK AIR ใชเครื่อง BOEING 737-800 จํานวน 189 ท่ีน่ังจัดท่ีน่ังแบบ 3-3 รวมน้ําหนักสัมภาระถือขึ้น
เครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ทานจะตองทําการซ้ือเพ่ิม)

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
เคานเตอรสายการบิน NOK AIR (DD) หมายเลข 7 เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการ
ขึ้นเครื่อง

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

02.30 น. เหินฟาสูเมืองฮิโรชิมา ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี DD 3302

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินฮิโรชิมา ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรและรับกระเปาและทําภารกิจสวน
ตัวเรียบรอย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX

นําทานขึ้นรถโคชเพ่ือเดินทางสู ศาลเจาโมโตโนสุมิ อินาริ (Motonosumi Inari) เมืองนากาโตะ จังหวัดยามากุจิ หากทาน
ใดท่ีชื่นชอบในการมาเท่ียวญ่ีป ุนตองไมพลาดท่ีจะมาชมเสาโทริอิสีแดงแหงศาลเจาโมโตโนสุมิ อินาริ ซ่ึงเป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอด
ฮิตท่ีชาวญ่ีป ุนชื่นชอบเป็นจํานวนมาก มีเสาโทริอิสีแดงท่ีทอดตัวเรียงเป็นแนวยาวจํานวน 123 ตน คนญ่ีป ุนเชื่อกันวาเสาโทริอิ
เป็นสิ่งท่ีใชกั้นกลางระหวางโลกมนุษยและโลกแหงเทพเจาหรือเป็นประตูสูดินแดนแหงเทพเจาน่ันเอง

่ ่ ่ ้



เดินทางสู เมืองฟุกุโอกะ(Fukuoka) เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของเกาะคิวชูและใหญเป็นอันดับ 8 ของประเทศญ่ีป ุนดวย ท้ังยัง
เป็นเมืองทองเท่ียวท่ีดีท่ีสุดเมืองหน่ึงของญ่ีป ุนดวยมีอุณหภูมิท่ีไมรอนไมหนาวเกินไป นอกจากน้ียังอยูใกลกับชายฝ่ังของจีน
และเกาหลี จึงทําใหท่ีน่ีเป็นศูนยกลางทางการคาท่ีสําคัญของภูมิภาคน้ี

จากนั้นเดินทางสู ฟุกุโอกะทาวเวอร (Fukuoka Tower) (ถายภาพดานนอก) เป็นหอคอยสูง 234 เมตรท่ีสรางขึ้นในปี
1989 ภายนอกหอคอยท่ีปูดวยกระจก Half Mirror กวา 8000 บาน ท่ีสําคัญจุดชมวิวฟุกุโอกะทาวเวอรแหงน้ี ไดรับโหวตใหติด 1
ใน 100 จุดชมวิวยามค่ําคืนท่ีสวยท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุนอีกดวย จุดชมวิวของท่ีน่ีมีชื่อวา “SKY View 123” ท่ีความสูง 123 เมตร
นอกจากทิวทัศน ท่ีสวยงามแลวยังสามารถชมวิวเมืองฟุกุโอกะและทะเลไดแบบ 360 องศาเลยทีเดียว

อิสระชอปป้ิงยานเทนจิน อีกแหลงช็อปป้ิงชั้นแนวหนาบนเกาะคิวชูท่ีพลาดไมไดอยางเด็ดขาด ยานเท็นจิถือเป็นถนนสาย
หลักท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองฟุกุโอกะ เป็นท่ีตั้งของสถานีรถบัส สถานีรถไฟฟาท้ังบนดินและใตดิน รวมท้ังมีถนนท่ีเชื่อมทางเขา
สถานีรถไฟใตดินท้ังสองสายของเมือง จึงทําใหยานเท็นจินเป็นแหลงช็อปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเมืองฟุกุโอกะ ท่ีมีท้ัง
ศูนยการคา หางสรรพสินคา รานตางๆ มากมายหลากหลาย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารทองถิ่นแสนอรอยตามอัธยาศัย ณ ยานชอปป้ิงเท็นจิ แนะนําเมนูเด็ด!! มาคาไน โชคุโด คิวามิยะ, ฮา
กาตะ ราเม็ง, เฮียวตัน โนะ ไคเตน ซูชิ

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Ark Royal Fukuoka Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานฮิโรชิมา เชา

เป็นทาอากาศยานตั้งอยูท่ีเมืองมิฮะระ จังหวัดฮิโรชิมา ประเทศญ่ีป ุน เป็นทาอากาศยานท่ี
ใหญท่ีสุดในภูมิภาคชูโคกุ จัดอยูในทาอากาศยานระดับสองในญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนูแบบ Set Box

ศาลเจาโมโตโนสุมิ อินาริ

ฟุกุโอกะ

 บาย

ศาลแหงน้ีมีชื่อเสียงในเรื่องเสาโทริอิสีแดง และยังเป็นท่ีรูจักกันดีวามีกลองรับเงินบริจาค
สุดทาทายใหคุณโยนเหรียญทําบุญอีกดวยศาลเจาแหงน้ีเป็นท่ีประทับของดวงวิญญาณ
ศักดิส์ิทธิ ์ท่ีแยกออกจากศาลเจา Taikodani Inari ในจังหวัดชิมาเนะ เมื่อประมาณ 60 ปี
กอน เลากันวาเทพเจาแปลงกายเป็นสุนัขจ้ิงจอกสีขาวไปปรากฏกายในฝันของชาวประมง
คนหน่ึงเพ่ือบอกใหตั้งศาลเจาในพ้ืนท่ีน้ี จุดท่ีโดดเดนนาประทับใจท่ีสุดของศาลเจาแหงน้ี
เห็นจะเป็นเสาโทริอิ 123 ตนท่ีตั้งเรียงรายเป็นระยะทางกวา 100 เมตร (328 ฟุต) นัก
ทองเท่ียวท่ีมาเยือนนิยมเดินใตเสาโทริอิท่ีทอดยาวคลายอุโมงคพลางอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่อง
ตางๆ เชน ขอใหประกอบธุรกิจสําเร็จ ขอใหเดินทางปลอดภัย เป็นตน วากันวาเทพเจา
สามารถชวยใหคําขอตางๆ เป็นจริงไดซ่ึงรวมไปถึงการขอใหพบเน้ือคู และการมีบุตร

เป็นเมืองติดอันดับ 1ใน 10 เมืองท่ีนาอยูท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือ
ของเกาะคิวชู เป็นเมืองท่ีประชากรคับค่ังท่ีสุดในเกาะน้ี



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 วัดนันโซอิน - JTC DUTY FREE - ศาลเจาดาไซฟุ - อาคาร
ศาลเจาฮนเด็น - โทสุ พรีเม่ียม เอาทเลต - หมูบานยูฟูอิน - ทะเล
สาบคินริน - เบปปุ - ออนเซ็น

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

อิสระรับประทานอาหารทองถิ่นตอนเย็นตามอัธยาศัย ณ ยานชอปป้ิงเท็นจิน

ฟุกุโอกะ ทาวเวอร

ยานเท็นจิน

จุดชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา ตึกริมทะเลท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน และถือเป็นสัญลักษณ
ของเมืองฟูกุโอกะ ตัวตึกเป็นกระจกสีฟาตั้งโดดเดนดวยความสูง 234 เมตร บนหอชมวิว
สามารถมองเห็นทุกบรรยากาศของเมืองฟูกุโอกะ ท้ังมุมท่ีมองเห็นตึกรามบานชองของ
เมือง และวิวรอบบริเวณอาวฮากะตะ (Hakata Bay) เกาะนอยใหญสุดลูกหูลูกตา

เป็นยานท่ีเรียกวาเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได เรียกวาเป็น
downtown area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณน้ีจะมีรานรวง ถนนคนเดิน และหาง
ใหญๆ มารวมตัวกันอยูมากมาย มีสินคาใหเลือกซ้ือหลากหลายชนิด ตั้งแตเครื่องใชไฟฟา
เสื้อผา แบรนเนมด หนังสือ เครื่องสําอางคตางๆ รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย

 คํ่า  Ark Royal Fukuoka Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทุกทานไปไหวพระขอพรท่ี วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) เป็นวัดท่ีนักทองเท่ียวยังไมคอยรูจักของเมืองซาซะกูริ
(Sasaguri) จังหวัดฟูกุโอกะ แตกลับมีอะไรนาสนใจอยูภายในวัดน้ีมากมาย วัดนันโซอินเป็นวัดขนาดใหญท่ีแทรกตัวอยูกลาง
ธรรมชาติซ่ึงเต็มไปดวยตนไมและภูเขาโอบลอม โดยภายในวัดยังเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสนทําจากทองแดงสําริด
ท่ีขึ้นชื่อวา “มีขนาดใหญท่ีสุดในโลก” รวมถึงบริเวณรอบๆยังมีประติมากรรมทางศาสนาและสถาปัตยกรรมนาสนใจกระจายตัว
อยูท่ัวพ้ืนท่ีของวัด

จากนั้นอิสระใหทานชอปป้ิงท่ีรานปลอดภาษี JTC DUTY FREE มีสินคาหลากหลายอยางรวมไปถึงแบรนดหรูท้ังในและ
นอกประเทศท่ีตอบโจทยนักชอป ไมวาจะป็นเครื่องสําอางคและสกินแครตางๆ แบรนดความงามจากญ่ีป ุนท่ีโดงดังเรื่องคุณภาพ
ในดานการปราศจากสารเคมีทุกชนิด อาหารเสริมและเครื่องประดับคุณภาพดีท่ีหามพลาด

เดินทางสู ศาลเจาดาไซฟุเท็มมังกู (Dazaifu Tenmangu Shrine) เป็นแลนดมารกหลักแหงหน่ึงประจําเมืองฟุกุโอกะ
ศาลเจาอายุเกาแกกวาพันปีท่ีถูกสรางขึ้นมาตั้งแตสมัยยุคเฮฮัน (Heian) ซ่ึงจุดมุงหมายในการสรางขึ้นมาตั้งแตแรกนั้นคือเพ่ือ
สักการะ สุกาวะระ มิซิซาเนะ (Sugawara Michizane) นักวิชาการ นักการเมืองและนักเขียนท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดคนหน่ึงในยุค
เฮฮัน จนคนญ่ีป ุนยกใหเป็นเทพเจาแหงการศึกษา ทําใหเราจะเห็นนักเรียนและนักศึกษาท่ีกําลังเตรียมสอบสําคัญๆแวะเวียนมา
สักการะขอพรอยูเสมอ

อีกฝ่ังของสะพานคือ ฮนเด็น อาคารศาลเจาหลักอันงดงามทามกลางบรรยากาศเงียบสงบและสีสันสดใสจากธรรมชาติรอบ
ขาง โดยเฉพาะในชวงตนฤดูใบไมผลิถือเป็นสถานท่ีชมดอกบวยชื่อดังของแถบน้ีเลย ฮนเด็นหลังแรกสรางขึ้นในปี 919 หลัง
จากนั้นก็ประสบกับอัคคีภัยหลายตอหลายครั้ง ไดรับการบูรณะจนเป็นรูปแบบปัจจุบันในปี 1591 แมจะผานมากวา 400 ปี แต
ตัวศาลเจาหลักก็ยังคงความงดงามและความแข็งแรงไดเป็นอยางดี

นําทานแวะชอปป้ิงแหลงชอปป้ิงเอาทเล็ตครบวงจรท่ีย่ิงใหญอีกแหงนึงของคิวชู โทสุพรีเมี่ยมเอาทเล็ต (Tosu Premium
Outlets) ตั้งอยูท่ีเมืองซากะซ่ึงอยูไมไกลจากฟูกุโอกะ โดยเอาทเล็ตแหงน้ีสินคาจะมีใหเลือกหลากหลายตั้งแตระดับพรีเมี่ยมจน

่ ้ ่ ่ ้



ไปถึงท่ัวๆไป มีรานคาของแบรนดชั้นนําและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน ใหเลือกชอปกันแบบจุใจพรอมโปรโมชั่นตลอดท้ัง
ปี

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ศูนยอาหารโทสุ พรีเมี่ยมเอาทเล็ต

กินลม ชมวิวกับยานนารักๆในญ่ีป ุน ถึงจะจ๋ิวแตแจวกับ หมูบานยูฟุอินฟลอรรัล (Yufuin Floral Village) หรือ หมูบาน
ดอกไมยุฟุอิน ท่ีมีตนแบบมาจากคอทสโวลดสท่ีอังกฤษ (Cotswolds, United Kingdom) ถือเป็นหมูบานจําลองสไตลยุโรปท่ีมี
กล่ินอายยุโรปโบราณท่ีสวยสุดแหงหน่ึงในโลก บานอิฐท่ีแสนคลาสสิคเรียงรายอยูบนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปดวย
ดอกไมนานาชนิด ไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวเป็นอยางมาก ซ่ึงเหมาะแกการเดินเลนและถายรูปเพราะใหบรรยากาศแบบ
สบายๆ

สุดทางของยานรานคาจะพบกับ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) นับวาเป็นอีกหน่ึงในทะเลสาบท่ีมีความสวยงาม เป็นจุดท่ี
มีนักทองเท่ียวมาเท่ียวชมความสวยงามของผืนน้ําในทะเลสาบเเหงน้ีกันเป็นอยางมากในเเตวันเเละเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวได
สัมผัสกับความเป็นชนบทของคิวชูอีกดวย นับวาเป็นสถานท่ีทองเท่ียวระดับเเลนดมารคเลยก็วา โดยน้ําในทะเลสาบเเหงน้ีนั้นมา
จากน้ําพุรอนทําใหอุณหภูมิของทะเลสาบนั้นอุนอยูตลอดเวลาเลยทีเดียวเเละในชวงเชานั้นผิวน้ําจะคลายความรอนออกมาทําให
เกิดเป็นไอน้ําท่ีลอยขึ้นมาเป็นหมอกท่ีมีความงดงามเป็นอยางย่ิง

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเบปปุ (Beppu) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในเขตจังหวัดโออิตะ (Oita) อยูชายฝ่ังทางตะวันออกเฉียง
ใตของเมืองฟุกุโอกะ ถือเป็นเมืองท่ีมีบอน้ํารอนมากท่ีสุดในญ่ีป ุน ขึ้นชื่อในเรื่องบอน้ําพุรอนจากธรรมชาติ (Onsen หรือ Hot
Springs) จนไดชื่อวาเป็น เมืองหลวงออนเซ็นของญ่ีป ุน มีแหลงน้ําแรจากธรรมชาติกระจายอยูท่ัวไป เน่ืองจากสถานท่ีตั้งของ
เมืองน้ีอยูใกลกับภูเขาไฟอะโสะ หากใครมาเมืองน้ีแลวไมไดแชออนเซ็นก็อาจพูดไดวามาไมถึงเมืองเบปปุ

ค่ํา

บริการอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ณ โรงแรม

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Beppu Area Hotel หรือเทียบเทา

จากนั้นใหทานได แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตและใหผิวพรรณ
สวยเปรงปรั่ง (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)

วัดนันโซอิน

JTC DUTY FREE

ศาลเจาดาไซฟุ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดแหงน้ีคือแหลงทองเท่ียวท่ีดังท่ีสุดของเมือง เป็นวัดขนาดใหญท่ีฝังตัวอยูทามกลาง
ธรรมชาติ ซ่ึงมักอยูบนภูเขาและเต็มไปดวยตนไมใหญวัยคุณทวด แตท่ีน่ีพิเศษกวานั้น
ตรงท่ีภายในวัดยังมีถํ้า ลําธาร น้ําตก การเดินในวัดจึงใหความรูสึกเหมือนกําลังเดินเท่ียว
ตามเสนทางศึกษาธรรมชาติ

แหลงชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีตางๆ

เป็นศาลเจาท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์สุดในเกาะคิวชู เพราะเป็นท่ีตั้งของหลุมศพของนักปราชญชื่อดัง
ของญ่ีป ุน ดังเรื่องการขอพรทางดานวิชาการ ดานการศึกษา ท่ีน่ีมักจะมีนักเรียนนิยมมา
ขอพรเรื่องการสอบเขาศึกษาตอ



่

อาคารศาลเจาฮนเด็น

โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเลต

เป็นอาคารศาลเจาหลักอันเกาแกท่ีตั้งโดดเดนอยูทามกลางบรรยากาศเงียบสงบของพ้ืนท่ี
ศาลเจาดาไซฟู โดยสรางขึ้นเหนือหลุมฝังศพของ Michizane Sugawara เขาเป็นนัก
วิชาการนักการเมืองและกวีผูมีชื่อเสียงในชวงศตวรรษท่ี 9

เป็นเอาทเลตศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยท่ีราคาถูกจนแปลกใจ และเป็นแหลงรวมพลของแบ
รนเนมชื่อดังจากท่ัวโลก ท้ังแฟชั่นนําสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากท่ัวทุกคายท่ี
พรอมใจกันมาลดราคากันอยางสุดๆ

หมูบานยูฟูอิน

ทะเลสาบคินริน

เบปปุ

 บาย

เป็นหมูบานจําลองสไตลยุโรป มีกล่ินอายยุโรปโบราณ บานอิฐท่ีประดับประดาไปดวย
ดอกไมนานาชนิด ถือเป็นไฮไลทหน่ึงประจําเมืองยูฟุอิน เหมาะแกการเดินเลนและถายรูป
ภายในบริเวณประกอบดวยรานอาหาร รายขายของท่ีระลึก งานประดิษฐท่ีเป็นเอกลักษณ
ของเลน ของสะสมท้ังญ่ีป ุนและตางประเทศ

เปนทะเลสาบน้ําใสเล็กๆ ท่ีอยูไกลกับสถานี JR Yufuin Station น้ํานั้นทะลักมาจาก
บอน้ําพุรอนทําใหมีไอน้ําระเหยขึ้นมาเป็นทิวทัศน ท่ีสวยงาม

เป็นเมืองเล็กบนเกาะคิวชูท่ีดังเรื่องบอน้ํารอน ถาไดไปท่ีน่ีตองไดลงแชน้ําแรอุณหภูมิสูง
เพ่ือสุขภาพ

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูแบบบุฟเฟต

 Beppu Area Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



วันท่ี 4 บอน้ํารอนจิโคกุ - บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ - เกาะมิยาจิมา - ศาล
เจาอิสึคุชิมะ (ศาลเจากลางน้ํา) - อะตอมมิคบอมบโดม (สวน
สันติภาพฮิโรชิมา) - อนุสาวรียเด็กหญิงซาดาโกะ - ปราสาทฮิโร
ชิมา

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ศูนยอาหารโทสุ พรีเมี่ยมเอาทเล็ต

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู บอนรกน้ําพุรอนหรือจิโกกุ ท่ีเมืองเบปปุเป็นแหลงออนเซนท่ีมีชื่อเสียงลําดับตนๆของญ่ีป ุน เรียกไดวาถามาเบปปุ
แลวไมมาก็เหมือนมาไมถึง เน่ืองจากนับเป็นหน่ึงในจุดทองเท่ียวหลักของเมืองเบบปุ โดยหลักๆแลวนั้นบอนรกจิโกกุมีอยูดวย
กันถึง 8 บอแตละบอลวนแตมีเอกลักษณความพิเศษแตกตางกันไป บอนรก จิโกกุ สามารถแบงเป็น 2 สวนหลักๆดวยกัน

เย่ียมชม ยูมิ จิโกกุ (นรกทะเล) เป็น1ใน8 ของน้ําพุรอนของทัวรขุมนรกเบปปุจิโกกุ บอน้ํารอนสีฟาอมเขียวท่ีไดรับการ
ยอมรับวาเป็นบอน้ํารอนท่ีสวยท่ีสุดในบรรดาบอน้ํารอนแปลกในเมืองน้ี ซ่ึงมีน้ําเป็นสีฟาและมีสวนผสมของโคบอลตท่ีเกิดจาก
การระเบิดของภูเขา Tsurumi เมื่อ 300 ปีกอน สีของน้ําพุรอนท่ีเป็นเอกลักษณจึงไดชื่อวา Umi ซ่ึงแปลวา ทะเล ในภาษาญ่ีป ุน
แตอุณหภูมิของน้ําพุรอนคอนขางสูงมากประมาณ 98C

ทานเดินทางโดย ลองเรือเฟอรรี่สูเกาะมิยาจิมะ มีสัญลักษณอันโดงดังคือประตูโทริอิสีแดงสดท่ีตั้งตระหงานอยูกลางทะเล ให
บรรยากาศท่ีดูเรนลับชวนพิศวง ดึงดูดผูคนไดเป็นจํานวนมาก

เย่ียมชมและเก็บภาพความประทับใจท่ี ศาลเจาอิสึคุชิมะ (Itsukushima Shrine) เป็นศาลเจาท่ีไดชื่อวาเป็นแหลงปัดเปาสิ่ง
ชั่วรายและชวยใหสมหวังดังความปรารถนาโดยเฉพาะในเรื่องความฝัน (เชน การเรียนตอ, ดานกีฬา, การแขงขัน เป็นตน) ซ่ึง
ศาลเจาอิสึคุชิมะน้ีเป็นศาลเจาในศาสนาชินโตท่ีไดรับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดวย ท่ีน่ีมีจุดเดนคือ “ประตูโทริอิลอยน้ํา”
ซุมประตูอิสีแดงสดท่ีตั้งตระหงานอยูกลางทะเลควบคูกับศาลเจาแหงน้ีนับเป็นสัญลักษณของเกาะมิยะจิมะก็วาได เมื่อน้ําขึ้นจะ
เห็นประตูโทริอิสีแดงสดลอยอยูกลางน้ําทามกลางทิวทัศนของหมูเกาะของทะเลในเซโตะ ใหทานไดเก็บภาพบรรยากาศท่ีสวยงาม
น้ีไวในความทรงจํานานแสนนาน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเย่ียมชม โดมปรมาณู (ATOMIC BOMB DOME) จากเหตุการณท่ีอาคารบานเรือนจํานวนมากในฮิโรชิมะถูกถลม
ลงราบคาบในชั่วพริบตาในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี2 แตอาคารโดมปรมาณูน้ีกลับรอดพนจากการถูกทําลายและ ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก (UNESCO) ในเดือนธันวาคม ปีค.ศ.1996

ภายในสวนสันติภาพทานจะไดพบกับ อนุสาวรียสันติภาพเด็กหญิงซาดาโกะ อนุสาวรียแหงน้ีกอตั้งขึ้นในวันเด็กในปีค.ศ.
1958 เพ่ืออุทิศใหกับซาดาโกะซาซากิผูไดรับผลกระทบจากระเบิดปรมาณู อนุสาวรียแหงน้ีตองการจะสื่อใหทุกคนท้ังโลกได
ตระหนักถึง ‘คุณคาของชีวิต’ ท่ีไมวาจะเจอเรื่องรายแรงแคไหนก็ยังมีพลังท่ีจะใชชีวิตอยูตอไป เหมือนกับเด็กหญิง ‘ซาดาโกะ’

เดินทางสู ปราสาทฮิโรชิมา (ถายภาพดานนอก) เป็นปราสาทท่ีสรางขึ้นใหมอยางสวยงามตามแบบด้ังเดิมท่ีเคยถูกอานุภาพ
ของระเบิดปรมาณูทําลายลงในปี 1945 ประสาทฮิโรชิมาซ่ึงไดรับการออกแบบในสไตลอะซุชิโมะโมะยะมะกอสรางตามแบบ
ด้ังเดิมและดําเนินการแลวเสร็จในปี 1591 ปัจจุบันภายในประสาทมีพิพิธภัณฑท่ีนาสนใจ รวมท้ังจุดชมวิวท่ีสวยงามซ่ึงมองเห็น
ทิวทัศนบริเวณรอบๆของเมืองฮิโรชิมา

ค่ํา

เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลา � อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Toyoko Inn Hiroshima หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



บอนํ้ารอนจิโคกุ

บอทะเลเดือดยูมิ-จิโกกุ

เกาะมิยาจิมา

ศาลเจาอิสึคุชิมะ (ศาลเจากลางนํ้า)

เป็นพ้ืนท่ีรวมบอน้ําพุรอนธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ แตละจุดประกอบ
ดวยแรธาตุท่ีเขมขนแตกตางกันไป เชน กํามะถัน แรเหล็ก โซเดียม คารบอเนต เรเดียม
เป็นตน และมีความรอนเกินท่ีจะลงอาบได ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญเมื่อ
ตองมาเยือนเปบบุ

ชื่อของบอน้ีมีความหมายอีกอยางวา "ทะเลนรก" เป็นหน่ึงในแปดน้ําพุรอนของบอน้ําพุ
รอนเปบบุ น้ําในบอมีสีน้ําเงินสวยอันเป็นเอกลักษณท่ีเกิดจากการผสมผสานของแร
ตางๆ โดยเฉพาะแรโคบอลต น้ําในบอน้ีมีอุณหภูมิเกือบ 100 องศาเซลเซียส

เกาะมิยาจิมานับเป็นเกาะศักดิส์ิทธิ เพราะเป็นสถานท่ีตั้งของศาลเจาและวัดชินโตสําคัญๆ
หลายแหง คนญ่ีป ุนเชื่อกันวาเขามิเซ็ง ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดบนเกาะเป็นท่ีอยูของพระเจาดวย
ฉะนั้น ในสมัยกอน มนุษยท่ีอาศัยอยูบนเกาะตองตั้งบานเรือนใหหางออกจากบริเวณ
ศาลเจา หญิงทองแกใกลคลอดและคนแกท่ีใกลตายก็ตองออกไปจากเกาะ เพราะการเกิด
แกเจ็บตายของมนุษยจะทําใหเกาะอันบริสุทธิเ์ป้ือนมนทิน

ศาลเจาเกาแกของ เกาะมิยาจิมาสรางขึ้นในศตวรรษท่ี 6 ตอมาไดมีการสรางเพ่ิมเติมรวม
ท้ังมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบใหสวยงามและใหญโตมากขึ้น ภายในเป็นท่ีประดิษฐาน
เทพเจาในศาสนาชินโต ศาลเจาแหงน้ีเป็นศาลเจา ท่ีตั้งอยูริมทะเลโดยเฉพาะในเวลาท่ีน้ํา
ขึ้นจะเห็นเสมือนวาศาลเจานั้นลองลอยอยูกลางทะเล ซ่ึงเป็นภาพท่ีสวยงามมาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อะตอมมิคบอมบโดม (สวนสันติภาพฮิโรชิมา)

อนุสาวรียเด็กหญิงซาดาโกะ

 บาย

อนุสรณสันติภาพฮิโระชิมะเป็นอาคารท่ีอยูใกลจุดศูนยกลางการระเบิดมากท่ีสุดในบรรดา
อาคารท่ียังตั้งทนตอแรงระเบิด ตัวอาคารไดรับการอนุรักษใหอยูในสภาพหลังจากถูก
ระเบิด ปัจจุบันไดกลายเป็นอนุสรณเตือนใหระลึกถึงพลังทําลายลางของระเบิดปรมาณู
และเป็นสัญลักษณแหงความหวังในสันติภาพและการตอตานการใชอาวุธปรมาณู

เป็นอนุสาวรียสันติภาพในสวนสันติภาพฮิโรชิมา ถูกสรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงซาดาโกะ ซาซากิ
เด็กผูเป็นหน่ึงในเหย่ือของเหตุการณท้ิงระเบิดปรมาณูลงฮิโรชิมาในชวงทายสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 เด็กคนน้ีเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวท่ีเป็นผลมาจากระเบิดดังกลาว
อนุสาวรียแหงน้ีตองการจะสื่อใหทุกคนท้ังโลกไดตระหนักถึง ‘คุณคาของชีวิต’ ท่ีไมวาจะ
เจอเรื่องรายแรงแคไหน ก็อยากใหทุกคนมีความหวัง มีพลังท่ีจะใชชีวิตอยูตอไป



วันท่ี 5 ทาอากาศยานฮิโรชิมา - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย

่ ่

ปราสาทฮิโรชิมา
เป็นหน่ึงในปราสาทสําคัญของประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูในเขตนากะของเมืองฮิโรชิมา ท่ีน่ีถูก
สรางขึ้นครั้งแรกในปี 1589 โดยเจาเมืองโมริ เทรูโมโตะ ผูทรงอํานาจทางภูมิภาคชูโกกุใน
อดีต ปราสาทน้ีสรางบนพ้ืนท่ีราบบริเวณท่ีสรางเป็นสามเหล่ียมปากแมน้ําโอตะกะวะ ลอม
รอบดวยคูน้ํา ออกแบบและกอสรางตามแบบยุคอะซุชิโมะโมะยะมะ มีท้ังหมด 5 ชั้น
ปัจจุบันท่ีน่ีเป็น 1 ใน 100 อนุสรณสถานทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญของญ่ีป ุน

 คํ่า  Toyoko Inn Hiroshima หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สนามบินฮิโรชิมา เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางรอขึ้นเครื่องใหทานอิสระชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี
ดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน

11.00 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR เท่ียวบินท่ี DD 3303

บาย

15.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานฮิโรชิมา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานตั้งอยูท่ีเมืองมิฮะระ จังหวัดฮิโรชิมา ประเทศญ่ีป ุน เป็นทาอากาศยานท่ี
ใหญท่ีสุดในภูมิภาคชูโคกุ จัดอยูในทาอากาศยานระดับสองในญ่ีป ุน

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศ หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใชการทองเท่ียว

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาธรรมเนียมการย่ืนวีซา หากมีการย่ืนวีซาแลว และคาบริการ หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามท่ีระบุไวในรายการ หรือถูกปฏิเสธ การเขา-ออกจากประเทศใดๆ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีลูกคามิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทฯ พรอมการชําระเงินมัดจํา

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัทฯ เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
หรือการบริการของสายการบิน เป็นตน

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้นในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว
เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ (อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ี
ทางบริษัทฯ เสนอราคา)

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

7. ตําแหนงท่ีน่ังบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตางๆ 

บริษัทฯ ไมสามารถเลือกตําแหนงท่ีน่ังไดเอง 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัทฯ เวนแตมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ เป็นลายลักษณอักษรเทานั้น และทางเจาหนาท่ีจะไมรับฝากกระเปา หรือสิ่งของใดๆ ท้ังสิ้น

เมื่อทานจองทัวรและชําเงินระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับขอตกลงและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน และโปรดอานขอมูล
รายการทัวรทุกครั้งกอนทําการจอง หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ีกอนทําการจอง

การชําระเงิน
กรุณาชําระเงินมัดจํา 10,000 บาท หลังทําการจองภายใน 3 วัน 

การจายสวนท่ีเหลือท้ังหมด กรุณาชําระกอนการเดินทาง 30 วัน

กรณีทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 14 วัน กรุณาชําระเงินเต็มจํานวนภายใน 1 วัน

หมายเหตุ : ระบบจะทําการตัดท่ีอัตโนมัติหากไมไดรับเงินภายในวันตามท่ีกําหนด

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด (Economy Class) ตามเสนทาง และสายการบินพรอมน้ําหนักกระเปาตามท่ีระบุ

ไวในรายการ รวมท้ังคาภาษีสนามบินทุกแหง

คาท่ีพัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน

คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีระบุไวในรายการ อาทิเชน คาอาหาร-เครื่องด่ืม มินิบารในหอง คาโทรศัพท คาอินเตอรเน็ต คา

ซักรีด คาทําหนังสือเดินทาง และคาพาหนะ

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 1,700 บาท

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ



ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปล่ียนแปลงโปรแกรม โรงแรม และรานอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพภูมิ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาสวนใหญเป็นหลัก

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีกอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน 

จอยแลนดไมใชตั๋ว 14,990 บาท

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี 7,990 บาท กรณีเพ่ิมเตียงเสริมสําหรับเด็กใหคิดเป็นราคาผูใหญทุกกรณี

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับ และไกดนําเท่ียว 1,700 บาท /ทริป/ทาน

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคา หรือเล่ือนการเดินทาง\

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการเพ่ิม 2,000 บาท/ทาน ในกรณีมีผูเดินทาง 15-24 ทาน หรือเล่ือน
การเดินทาง

การยกเลิก
แจงยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วันกอนวันนําเท่ียว คืนอัตรารอยละหน่ึงรอยของเงินคาบริการ

แจงยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 15 วันกอนวันนําเท่ียว คืนอัตรารอยละหาสิบของเงินคาบริการ

แจงยกเลิกการเดินทางนอยกวา 15 วันกอนวันนําเท่ียว ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินคาบริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคิดเงินคาธรรมเนียมตัดบัตรท่ีเกิดขึ้นจริง กรณียกเลิกเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน ภายใน 120 วัน (นับจากวันท่ีเลือกเดินทาง)

แจงเล่ือนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน กอนวันนําเท่ียวได 1 ครั้ง ไมเสียคาธรรมเนียมภายในระยะเวลา 180 วัน (นับจากวันท่ี
เลือกเดินทาง)
คามัดจําสามารถนําไปใชภายหลังได

หมายเหตุ : การยกเลิกการเดินทางจะตองสงแฟกซ อีเมลล หรือเซ็นเอกสารเป็นลายลักษณอักษรเทานั้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


