#16130 ทัวรญี่ปุน 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

1
2
3

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานดอนเมือง



ทา อากาศยานฮิโรชิมา - ศาลเจา โมโตโนสุมิ อินาริ - ฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ ทาวเวอร - ยา นเท็น
จิน

วัดนันโซอิน - JTC DUTY FREE - ศาลเจา ดาไซฟุ - อาคารศาลเจา ฮนเด็น - โทสุ พรีเมี่ยม
เอาทเลต - หมูบา นยูฟูอิน - ทะเลสาบคินริน - เบปปุ - ออนเซ็น











โรงแรม



-



Ark Royal
Fukuoka
Hotel หรือ
เทียบเทา



Beppu
Area
Hotel หรือ
เทียบเทา

4

บอนํ ้า รอนจิโคกุ - บอทะเลเดือดยูมิ-จิโกกุ - เกาะมิยาจิมา - ศาลเจา อิสึคุชิมะ (ศาลเจา กลาง
นํ ้า ) - อะตอมมิคบอมบโดม (สวนสันติภาพฮิโรชิมา ) - อนุสาวรียเด็กหญิงซาดาโกะ - ปราสาท
ฮิโรชิมา







Toyoko
Inn
Hiroshima
หรือเทียบ
เทา

5

ทา อากาศยานฮิโรชิมา - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
23.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
เคาน เตอรสายการบิน NOK AIR (DD) หมายเลข 7 เจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการ
ขึ้นเครื่อง



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

สายการบิน NOK AIR ใชเครื่อง BOEING 737-800 จํานวน 189 ที่นั่งจัดที่นั่งแบบ 3-3 รวมนํ้ าหนั กสัมภาระถือขึ้น
เครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน (หากตองการซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม ทานจะตองทําการซื้อเพิ่ม)
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานฮิโรชิมา - ศาลเจาโมโตโนสุมิ อินาริ - ฟุกุโอกะ - ฟุ
กุโอกะ ทาวเวอร - ยานเท็นจิน
เชา
02.30 น. เหินฟ าสูเมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ DD 3302
10.00 น. เดินทางถึง สนามบินฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนั ดหมาย) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรและรับกระเป าและทําภารกิจสวน
ตัวเรียบรอย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX
นํ าทานขึ้นรถโคชเพื่อเดินทางสู ศาลเจาโมโตโนสุมิ อินาริ (Motonosumi Inari) เมืองนากาโตะ จังหวัดยามากุจิ หากทาน
ใดที่ช่ น
ื ชอบในการมาเที่ยวญี่ปุนตองไมพลาดที่จะมาชมเสาโทริอิสีแดงแหงศาลเจาโมโตโนสุมิ อินาริ ซึ่งเป็ นสถานที่ทองเที่ยวยอด
ฮิต ที่ชาวญี่ปุนชื่นชอบเป็ นจํานวนมาก มีเสาโทริอิสีแดงที่ทอดตัวเรียงเป็ นแนวยาวจํานวน 123 ตน คนญี่ปุนเชื่อกันวาเสาโทริอิ
เป็ นสิ่งที่ใชกั้นกลางระหวางโลกมนุษยและโลกแหงเทพเจาหรือเป็ นประตูสูดินแดนแหงเทพเจานั่ นเอง

่

่

่

้

เดินทางสู เมืองฟุกุโอกะ(Fukuoka) เป็ นเมืองที่ใหญที่สุดของเกาะคิวชูและใหญเป็ นอันดับ 8 ของประเทศญี่ปุนดวย ทั้งยัง
เป็ นเมืองทองเที่ยวที่ดีที่สุดเมืองหนึ่ งของญี่ปุนดวยมีอุณหภูมิที่ไมรอนไมหนาวเกินไป นอกจากนี้ ยังอยูใกลกับชายฝั่ งของจีน
และเกาหลี จึงทําใหที่นี่เป็ นศูนยกลางทางการคาที่สําคัญของภูมิภาคนี้
จากนั ้นเดินทางสู ฟุกุโอกะทาวเวอร (Fukuoka Tower) (ถายภาพดานนอก) เป็ นหอคอยสูง 234 เมตรที่สรางขึ้นในปี
1989 ภายนอกหอคอยที่ปูดวยกระจก Half Mirror กวา 8000 บาน ที่สําคัญจุดชมวิวฟุกุโอกะทาวเวอรแหงนี้ ไดรับโหวตใหต ิด 1
ใน 100 จุดชมวิวยามคํ่าคืนที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุนอีกดวย จุดชมวิวของที่นี่มีช่ อ
ื วา “SKY View 123” ที่ความสูง 123 เมตร
นอกจากทิวทัศน ที่สวยงามแลวยังสามารถชมวิวเมืองฟุกุโอกะและทะเลไดแบบ 360 องศาเลยทีเดียว
อิสระชอปปิ้ งยานเทนจิน อีกแหลงช็อปปิ้ งชั้นแนวหน าบนเกาะคิวชูที่พลาดไมไดอยางเด็ดขาด ยานเท็นจิถ ือเป็ นถนนสาย
หลักที่ต ั้งอยูใจกลางเมืองฟุกุโอกะ เป็ นที่ต ั้งของสถานี รถบัส สถานี รถไฟฟ าทั้งบนดินและใตดิน รวมทั้งมีถ นนที่เชื่อมทางเขา
สถานี รถไฟใตดินทั้งสองสายของเมือง จึงทําใหยานเท็นจินเป็ นแหลงช็อปปิ้ งที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ ที่มีทั้ง
ศูนยการคา หางสรรพสินคา รานตางๆ มากมายหลากหลาย
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารทองถิ่นแสนอรอยตามอัธยาศัย ณ ยานชอปปิ้ งเท็นจิ แนะนํ าเมนูเด็ด!! มาคาไน โชคุโด คิวามิยะ, ฮา
กาตะ ราเม็ง, เฮียวตัน โนะ ไคเตน ซูชิ
นํ าทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Ark Royal Fukuoka Hotel หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานฮิโรชิมา
เป็ นทาอากาศยานตั้งอยูที่เมืองมิฮะระ จังหวัดฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุน เป็ นทาอากาศยานที่
ใหญที่สุดในภูมิภาคชูโคกุ จัดอยูในทาอากาศยานระดับสองในญี่ปุน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนูแบบ Set Box

ศาลเจาโมโตโนสุมิ อินาริ
ศาลแหงนี้ มีช่ อ
ื เสียงในเรื่องเสาโทริอิสีแดง และยังเป็ นที่รูจักกันดีวามีกลองรับเงินบริจาค
สุดทาทายใหคุณโยนเหรียญทําบุญอีกดวยศาลเจาแหงนี้ เป็ นที่ประทับของดวงวิญญาณ
ศักดิส
์ ิทธิ ์ ที่แยกออกจากศาลเจา Taikodani Inari ในจังหวัดชิมาเนะ เมื่อประมาณ 60 ปี
กอน เลากันวาเทพเจาแปลงกายเป็ นสุนัขจิ้งจอกสีขาวไปปรากฏกายในฝั นของชาวประมง
คนหนึ่ งเพื่อบอกใหต ั้งศาลเจาในพื้นที่นี้ จุดที่โดดเดนน าประทับใจที่สุดของศาลเจาแหงนี้
เห็นจะเป็ นเสาโทริอิ 123 ตนที่ต ั้งเรียงรายเป็ นระยะทางกวา 100 เมตร (328 ฟุต ) นั ก
ทองเที่ยวที่มาเยือนนิ ยมเดินใตเสาโทริอิที่ทอดยาวคลายอุโมงคพลางอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่อง
ตางๆ เชน ขอใหประกอบธุรกิจสําเร็จ ขอใหเดินทางปลอดภัย เป็ นตน วากันวาเทพเจา
สามารถชวยใหคําขอตางๆ เป็ นจริงไดซึ่งรวมไปถึงการขอใหพบเนื้ อคู และการมีบุต ร

ฟุกุโอกะ
เป็ นเมืองติดอันดับ 1ใน 10 เมืองที่นาอยูที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นเมืองเล็กๆทางตอนเหนื อ
ของเกาะคิวชู เป็ นเมืองที่ประชากรคับคั่งที่สุดในเกาะนี้

ฟุกุโอกะ ทาวเวอร
จุดชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา ตึกริมทะเลที่สูงที่สุดในญี่ปุน และถือเป็ นสัญลักษณ
ของเมืองฟูกุโอกะ ตัวตึกเป็ นกระจกสีฟาตั้งโดดเดนดวยความสูง 234 เมตร บนหอชมวิว
สามารถมองเห็นทุกบรรยากาศของเมืองฟูกุโอกะ ทั้งมุมที่มองเห็นตึกรามบานชองของ
เมือง และวิวรอบบริเวณอาวฮากะตะ (Hakata Bay) เกาะน อยใหญสุดลูกหูลูกตา

ยานเท็นจิน
เป็ นยานที่เรียกวาเป็ นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได เรียกวาเป็ น
downtown area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณนี้ จะมีรานรวง ถนนคนเดิน และหาง
ใหญๆ มารวมตัวกันอยูมากมาย มีสินคาใหเลือกซื้อหลากหลายชนิ ด ตั้งแตเครื่องใชไฟฟ า
เสื้อผา แบรนเนมด หนั งสือ เครื่องสําอางคต างๆ รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย



คํ่า



หมายเหตุ

 Ark Royal Fukuoka Hotel หรือเทียบเทา
เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนั ดหมาย
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
อิสระรับประทานอาหารทองถิ่นตอนเย็นตามอัธยาศัย ณ ยานชอปปิ้ งเท็นจิน

วันที่ 3



กิจกรรม

วัดนันโซอิน - JTC DUTY FREE - ศาลเจาดาไซฟุ - อาคาร
ศาลเจาฮนเด็น - โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเลต - หมูบานยูฟูอิน - ทะเล
สาบคินริน - เบปปุ - ออนเซ็น
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทุกทานไปไหวพระขอพรที่ วัดนั นโซอิน (Nanzoin Temple) เป็ นวัดที่นักทองเที่ยวยังไมคอยรูจักของเมืองซาซะกูริ
(Sasaguri) จังหวัดฟูกุโอกะ แตกลับมีอะไรน าสนใจอยูภายในวัดนี้ มากมาย วัดนั นโซอินเป็ นวัดขนาดใหญที่แทรกตัวอยูกลาง
ธรรมชาติซึ่งเต็มไปดวยตนไมและภูเขาโอบลอม โดยภายในวัดยังเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน ทําจากทองแดงสําริด
ที่ขึ้นชื่อวา “มีขนาดใหญที่สุดในโลก” รวมถึงบริเวณรอบๆยังมีประติมากรรมทางศาสนาและสถาปั ต ยกรรมน าสนใจกระจายตัว
อยูทั่วพื้นที่ของวัด
จากนั ้นอิสระใหทานชอปปิ้ งที่รานปลอดภาษี JTC DUTY FREE มีสินคาหลากหลายอยางรวมไปถึงแบรนดหรูทั้งในและ
นอกประเทศที่ต อบโจทยนักชอป ไมวาจะป็ นเครื่องสําอางคและสกินแครต างๆ แบรนดความงามจากญี่ปุนที่โดงดังเรื่องคุณภาพ
ในดานการปราศจากสารเคมีทุกชนิ ด อาหารเสริมและเครื่องประดับคุณภาพดีที่หามพลาด
เดินทางสู ศาลเจาดาไซฟุเท็มมังกู (Dazaifu Tenmangu Shrine) เป็ นแลนดมารกหลักแหงหนึ่ งประจําเมืองฟุกุโอกะ
ศาลเจาอายุเกาแกกวาพันปี ที่ถ ูกสรางขึ้นมาตั้งแตสมัยยุคเฮฮัน (Heian) ซึ่งจุดมุงหมายในการสรางขึ้นมาตั้งแตแรกนั ้นคือเพื่อ
สักการะ สุกาวะระ มิซิซาเนะ (Sugawara Michizane) นั กวิชาการ นั กการเมืองและนั กเขียนที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่ งในยุค
เฮฮัน จนคนญี่ปุนยกใหเป็ นเทพเจาแหงการศึกษา ทําใหเราจะเห็นนั กเรียนและนั กศึกษาที่กําลังเตรียมสอบสําคัญๆแวะเวียนมา
สักการะขอพรอยูเสมอ
อีกฝั่ งของสะพานคือ ฮนเด็น อาคารศาลเจาหลักอันงดงามทามกลางบรรยากาศเงียบสงบและสีสันสดใสจากธรรมชาติรอบ
ขาง โดยเฉพาะในชวงตนฤดูใบไมผลิถ ือเป็ นสถานที่ชมดอกบวยชื่อดังของแถบนี้ เลย ฮนเด็นหลังแรกสรางขึ้นในปี 919 หลัง
จากนั ้นก็ประสบกับอัคคีภัยหลายตอหลายครั้ง ไดรับการบูรณะจนเป็ นรูปแบบปั จจุบันในปี 1591 แมจะผานมากวา 400 ปี แต
ตัวศาลเจาหลักก็ยังคงความงดงามและความแข็งแรงไดเป็ นอยางดี
นํ าทานแวะชอปปิ้ งแหลงชอปปิ้ งเอาทเล็ต ครบวงจรที่ยิ่งใหญอีกแหงนึ งของคิวชู โทสุพรีเมี่ยมเอาทเล็ต (Tosu Premium
Outlets) ตั้งอยูที่เมืองซากะซึ่งอยูไมไกลจากฟูกุโอกะ โดยเอาทเล็ต แหงนี้ สินคาจะมีใหเลือกหลากหลายตั้งแตระดับพรีเมี่ยมจน
่

้

่

่

้

ไปถึงทั่วๆไป มีรานคาของแบรนดชั้นนํ าและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน ใหเลือกชอปกันแบบจุใจพรอมโปรโมชั่นตลอดทั้ง
ปี
บาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ศูนยอาหารโทสุ พรีเมี่ยมเอาทเล็ต
กินลม ชมวิวกับยานน ารักๆในญี่ปุน ถึงจะจิ๋วแตแจวกับ หมูบานยูฟุอินฟลอรรัล (Yufuin Floral Village) หรือ หมูบาน
ดอกไมยุฟุอิน ที่มีต นแบบมาจากคอทสโวลดสที่อังกฤษ (Cotswolds, United Kingdom) ถือเป็ นหมูบานจําลองสไตลยุโรปที่มี
กลิ่นอายยุโรปโบราณที่สวยสุดแหงหนึ่ งในโลก บานอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยูบนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปดวย
ดอกไมนานาชนิ ด ไดรับความนิ ยมจากนั กทองเที่ยวเป็ นอยางมาก ซึ่งเหมาะแกการเดินเลนและถายรูปเพราะใหบรรยากาศแบบ
สบายๆ
สุดทางของยานรานคาจะพบกับ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) นั บวาเป็ นอีกหนึ่ งในทะเลสาบที่มีความสวยงาม เป็ นจุดที่
มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมความสวยงามของผืนนํ้ าในทะเลสาบเเหงนี้ กันเป็ นอยางมากในเเตวันเเละเป็ นจุดที่นักทองเที่ยวได
สัมผัสกับความเป็ นชนบทของคิวชูอีกดวย นั บวาเป็ นสถานที่ทองเที่ยวระดับเเลนดมารคเลยก็วา โดยนํ้ าในทะเลสาบเเหงนี้ นั้นมา
จากนํ้ าพุรอนทําใหอุณหภูมิของทะเลสาบนั ้นอุนอยูต ลอดเวลาเลยทีเดียวเเละในชวงเชานั ้นผิวนํ้ าจะคลายความรอนออกมาทําให
เกิดเป็ นไอนํ้ าที่ลอยขึ้นมาเป็ นหมอกที่มีความงดงามเป็ นอยางยิ่ง
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู เมืองเบปปุ (Beppu) เป็ นเมืองที่ต ั้งอยูในเขตจังหวัดโออิต ะ (Oita) อยูชายฝั่ งทางตะวันออกเฉี ยง
ใตของเมืองฟุกุโอกะ ถือเป็ นเมืองที่มีบอนํ้ ารอนมากที่สุดในญี่ปุน ขึ้นชื่อในเรื่องบอนํ้ าพุรอนจากธรรมชาติ (Onsen หรือ Hot
Springs) จนไดช่ อ
ื วาเป็ น เมืองหลวงออนเซ็นของญี่ปุน มีแหลงนํ้ าแรจากธรรมชาติกระจายอยูทั่วไป เนื่ องจากสถานที่ต ั้งของ
เมืองนี้ อยูใกลกับภูเขาไฟอะโสะ หากใครมาเมืองนี้ แลวไมไดแชออนเซ็นก็อาจพูดไดวามาไมถ ึงเมืองเบปปุ
คํ่า
บริการอาหารคํ่าแบบบุฟเฟ ต  ณ โรงแรม
นํ าทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Beppu Area Hotel หรือเทียบเทา
จากนั ้นใหทานได แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต และใหผิวพรรณ
สวยเปรงปรั่ง (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดนันโซอิน
วัดแหงนี้ คือแหลงทองเที่ยวที่ดังที่สุดของเมือง เป็ นวัดขนาดใหญที่ฝังตัวอยูทามกลาง
ธรรมชาติ ซึ่งมักอยูบนภูเขาและเต็มไปดวยตนไมใหญวัยคุณทวด แตที่นี่พิเศษกวานั ้น
ตรงที่ภายในวัดยังมีถ ํ้า ลําธาร นํ้ าตก การเดินในวัดจึงใหความรูสึกเหมือนกําลังเดินเที่ยว
ตามเสนทางศึกษาธรรมชาติ

JTC DUTY FREE
แหลงชอปปิ้ งสินคาปลอดภาษีต างๆ

ศาลเจาดาไซฟุ
เป็ นศาลเจาที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุดในเกาะคิวชู เพราะเป็ นที่ต ั้งของหลุมศพของนั กปราชญช่ อ
ื ดัง
ของญี่ปุน ดังเรื่องการขอพรทางดานวิชาการ ดานการศึกษา ที่นี่มักจะมีนักเรียนนิ ยมมา
ขอพรเรื่องการสอบเขาศึกษาตอ

อาคารศาลเจาฮนเด็น
เป็ นอาคารศาลเจาหลักอันเกาแกที่ต ั้งโดดเดนอยูทามกลางบรรยากาศเงียบสงบของพื้นที่
ศาลเจาดาไซฟู โดยสรางขึ้นเหนื อหลุมฝั งศพของ Michizane Sugawara เขาเป็ นนั ก
วิชาการนั กการเมืองและกวีผูมีช่ อ
ื เสียงในชวงศตวรรษที่ 9

โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเลต
เป็ นเอาทเลตศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนแปลกใจ และเป็ นแหลงรวมพลของแบ
รนเนมชื่อดังจากทั่วโลก ทั้งแฟชั่นนํ าสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกคายที่
พรอมใจกันมาลดราคากันอยางสุดๆ



บาย

หมูบานยูฟูอิน
เป็ นหมูบานจําลองสไตลยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บานอิฐที่ประดับประดาไปดวย
ดอกไมนานาชนิ ด ถือเป็ นไฮไลทหนึ่ งประจําเมืองยูฟุอิน เหมาะแกการเดินเลนและถายรูป
ภายในบริเวณประกอบดวยรานอาหาร รายขายของที่ระลึก งานประดิษฐที่เป็ นเอกลักษณ
ของเลน ของสะสมทั้งญี่ปุนและตางประเทศ

ทะเลสาบคินริน
เป นทะเลสาบนํ้ าใสเล็กๆ ที่อยูไกลกับสถานี JR Yufuin Station นํ้ านั ้นทะลักมาจาก
บอนํ้ าพุรอนทําใหมีไอนํ้ าระเหยขึ้นมาเป็ นทิวทัศน ที่สวยงาม

เบปปุ
เป็ นเมืองเล็กบนเกาะคิวชูที่ดังเรื่องบอนํ้ ารอน ถาไดไปที่นี่ต องไดลงแชนํ้าแรอุณหภูมิสูง
เพื่อสุขภาพ



คํ่า

ออนเซ็น
การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูแบบบุฟเฟ ต 
 Beppu Area Hotel หรือเทียบเทา
่



หมายเหตุ

วันที่ 4



กิจกรรม

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ศูนยอาหารโทสุ พรีเมี่ยมเอาทเล็ต

บอนํ้ารอนจิโคกุ - บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ - เกาะมิยาจิมา - ศาล
เจาอิสึคุชิมะ (ศาลเจากลางนํ้า) - อะตอมมิคบอมบโดม (สวน
สันติภาพฮิโรชิมา) - อนุสาวรียเด็กหญิงซาดาโกะ - ปราสาทฮิโร
ชิมา
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู บอนรกนํ้ าพุรอนหรือจิโกกุ ที่เมืองเบปปุเป็ นแหลงออนเซนที่มีช่ อ
ื เสียงลําดับตนๆของญี่ปุน เรียกไดวาถามาเบปปุ
แลวไมมาก็เหมือนมาไมถ ึง เนื่ องจากนั บเป็ นหนึ่ งในจุดทองเที่ยวหลักของเมืองเบบปุ โดยหลักๆแลวนั ้นบอนรกจิโกกุมีอยูดวย
กันถึง 8 บอแตละบอลวนแตมีเอกลักษณความพิเศษแตกตางกันไป บอนรก จิโกกุ สามารถแบงเป็ น 2 สวนหลักๆดวยกัน
เยี่ยมชม ยูมิ จิโกกุ (นรกทะเล) เป็ น1ใน8 ของนํ้ าพุรอนของทัวรขุมนรกเบปปุจิโกกุ บอนํ้ ารอนสีฟาอมเขียวที่ไดรับการ
ยอมรับวาเป็ นบอนํ้ ารอนที่สวยที่สุดในบรรดาบอนํ้ ารอนแปลกในเมืองนี้ ซึ่งมีนํ้าเป็ นสีฟาและมีสวนผสมของโคบอลตที่เกิดจาก
การระเบิดของภูเขา Tsurumi เมื่อ 300 ปี กอน สีของนํ้ าพุรอนที่เป็ นเอกลักษณจึงไดช่ อ
ื วา Umi ซึ่งแปลวา ทะเล ในภาษาญี่ปุน
แตอุณหภูมิของนํ้ าพุรอนคอนขางสูงมากประมาณ 98C
ทานเดินทางโดย ลองเรือเฟอรรี่สูเกาะมิยาจิมะ มีสัญลักษณอันโดงดังคือประตูโทริอิสีแดงสดที่ต ั้งตระหงานอยูกลางทะเล ให
บรรยากาศที่ดูเรนลับชวนพิศวง ดึงดูดผูคนไดเป็ นจํานวนมาก
เยี่ยมชมและเก็บภาพความประทับใจที่ ศาลเจาอิสึคุชิมะ (Itsukushima Shrine) เป็ นศาลเจาที่ไดช่ อ
ื วาเป็ นแหลงปั ดเป าสิ่ง
ชั่วรายและชวยใหสมหวังดังความปรารถนาโดยเฉพาะในเรื่องความฝั น (เชน การเรียนตอ, ดานกีฬา, การแขงขัน เป็ นตน) ซึ่ง
ศาลเจาอิสึคุชิมะนี้ เป็ นศาลเจาในศาสนาชินโตที่ไดรับการจดทะเบียนเป็ นมรดกโลกอีกดวย ที่นี่มีจุดเดนคือ “ประตูโทริอิลอยนํ้ า”
ซุมประตูอิสีแดงสดที่ต ั้งตระหงานอยูกลางทะเลควบคูกับศาลเจาแหงนี้ นับเป็ นสัญลักษณของเกาะมิยะจิมะก็วาได เมื่อนํ้ าขึ้นจะ
เห็นประตูโทริอิสีแดงสดลอยอยูกลางนํ้ าทามกลางทิวทัศน ของหมูเกาะของทะเลในเซโตะ ใหทานไดเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม
นี้ ไวในความทรงจํานานแสนนาน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเยี่ยมชม โดมปรมาณู (ATOMIC BOMB DOME) จากเหตุการณที่อาคารบานเรือนจํานวนมากในฮิโรชิมะถูกถลม
ลงราบคาบในชั่วพริบตาในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 แตอาคารโดมปรมาณูนี้กลับรอดพนจากการถูกทําลายและ ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกของยูเนสโก (UNESCO) ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1996
ภายในสวนสันติภาพทานจะไดพบกับ อนุสาวรียสันติภาพเด็กหญิงซาดาโกะ อนุสาวรียแหงนี้ กอตั้งขึ้นในวันเด็กในปี ค.ศ.
1958 เพื่ออุทิศใหกับซาดาโกะซาซากิผูไดรับผลกระทบจากระเบิดปรมาณู อนุสาวรียแหงนี้ ต องการจะสื่อใหทุกคนทั้งโลกได
ตระหนั กถึง ‘คุณคาของชีวิต ’ ที่ไมวาจะเจอเรื่องรายแรงแคไหนก็ยังมีพลังที่จะใชชีวิต อยูต อไป เหมือนกับเด็กหญิง ‘ซาดาโกะ’
เดินทางสู ปราสาทฮิโรชิมา (ถายภาพดานนอก) เป็ นปราสาทที่สรางขึ้นใหมอยางสวยงามตามแบบดั้งเดิมที่เคยถูกอานุภาพ
ของระเบิดปรมาณูทําลายลงในปี 1945 ประสาทฮิโรชิมาซึ่งไดรับการออกแบบในสไตลอะซุชิโมะโมะยะมะกอสรางตามแบบ
ดั้งเดิมและดําเนิ นการแลวเสร็จในปี 1591 ปั จจุบันภายในประสาทมีพิพิธภัณฑที่นาสนใจ รวมทั้งจุดชมวิวที่สวยงามซึ่งมองเห็น
ทิวทัศน บริเวณรอบๆของเมืองฮิโรชิมา
คํ่า
เพื่อเป็ นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นํ าทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Toyoko Inn Hiroshima หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

บอนํ้ารอนจิโคกุ
เป็ นพื้นที่รวมบอนํ้ าพุรอนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ แตละจุดประกอบ
ดวยแรธาตุที่เขมขนแตกตางกันไป เชน กํามะถัน แรเหล็ก โซเดียม คารบอเนต เรเดียม
เป็ นตน และมีความรอนเกินที่จะลงอาบได ที่นี่เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ทองเที่ยวสําคัญเมื่อ
ตองมาเยือนเปบบุ

บอทะเลเดือดยูมิ-จิโกกุ
ชื่อของบอนี้ มีความหมายอีกอยางวา "ทะเลนรก" เป็ นหนึ่ งในแปดนํ้ าพุรอนของบอนํ้ าพุ
รอนเปบบุ นํ้ าในบอมีสีนํ้าเงินสวยอันเป็ นเอกลักษณที่เกิดจากการผสมผสานของแร
ตางๆ โดยเฉพาะแรโคบอลต นํ้ าในบอนี้ มีอุณหภูมิเกือบ 100 องศาเซลเซียส

เกาะมิยาจิมา
เกาะมิยาจิมานั บเป็ นเกาะศักดิส
์ ิทธิ เพราะเป็ นสถานที่ต ั้งของศาลเจาและวัดชินโตสําคัญๆ
หลายแหง คนญี่ปุนเชื่อกันวาเขามิเซ็ง ภูเขาที่สูงที่สุดบนเกาะเป็ นที่อยูของพระเจาดวย
ฉะนั ้น ในสมัยกอน มนุษยที่อาศัยอยูบนเกาะตองตั้งบานเรือนใหหางออกจากบริเวณ
ศาลเจา หญิงทองแกใกลคลอดและคนแกที่ใกลต ายก็ต องออกไปจากเกาะ เพราะการเกิด
แกเจ็บตายของมนุษยจะทําใหเกาะอันบริสุทธิเ์ ปื้ อนมนทิน

ศาลเจาอิสึคุชิมะ (ศาลเจากลางนํ้า)
ศาลเจาเกาแกของ เกาะมิยาจิมาสรางขึ้นในศตวรรษที่ 6 ตอมาไดมีการสรางเพิ่มเติมรวม
ทั้งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหสวยงามและใหญโตมากขึ้น ภายในเป็ นที่ประดิษฐาน
เทพเจาในศาสนาชินโต ศาลเจาแหงนี้ เป็ นศาลเจา ที่ต ั้งอยูริมทะเลโดยเฉพาะในเวลาที่นํ้า
ขึ้นจะเห็นเสมือนวาศาลเจานั ้นลองลอยอยูกลางทะเล ซึ่งเป็ นภาพที่สวยงามมาก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อะตอมมิคบอมบโดม (สวนสันติภาพฮิโรชิมา)
อนุสรณสันติภาพฮิโระชิมะเป็ นอาคารที่อยูใกลจุดศูนยกลางการระเบิดมากที่สุดในบรรดา
อาคารที่ยังตั้งทนตอแรงระเบิด ตัวอาคารไดรับการอนุรักษใหอยูในสภาพหลังจากถูก
ระเบิด ปั จจุบันไดกลายเป็ นอนุสรณเตือนใหระลึกถึงพลังทําลายลางของระเบิดปรมาณู
และเป็ นสัญลักษณแหงความหวังในสันติภาพและการตอตานการใชอาวุธปรมาณู

อนุสาวรียเด็กหญิงซาดาโกะ
เป็ นอนุสาวรียสันติภาพในสวนสันติภาพฮิโรชิมา ถูกสรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงซาดาโกะ ซาซากิ
เด็กผูเป็ นหนึ่ งในเหยื่อของเหตุการณทิ้งระเบิดปรมาณูลงฮิโรชิมาในชวงทายสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เด็กคนนี้ เสียชีวิต จากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เป็ นผลมาจากระเบิดดังกลาว
อนุสาวรียแหงนี้ ต องการจะสื่อใหทุกคนทั้งโลกไดต ระหนั กถึง ‘คุณคาของชีวิต ’ ที่ไมวาจะ
เจอเรื่องรายแรงแคไหน ก็อยากใหทุกคนมีความหวัง มีพลังที่จะใชชีวิต อยูต อไป

ปราสาทฮิโรชิมา
เป็ นหนึ่ งในปราสาทสําคัญของประเทศญี่ปุน ตั้งอยูในเขตนากะของเมืองฮิโรชิมา ที่นี่ถ ูก
สรางขึ้นครั้งแรกในปี 1589 โดยเจาเมืองโมริ เทรูโมโตะ ผูทรงอํานาจทางภูมิภาคชูโกกุใน
อดีต ปราสาทนี้ สรางบนพื้นที่ราบบริเวณที่สรางเป็ นสามเหลี่ยมปากแมนํ้าโอตะกะวะ ลอม
รอบดวยคูนํ้า ออกแบบและกอสรางตามแบบยุคอะซุชิโมะโมะยะมะ มีทั้งหมด 5 ชั้น
ปั จจุบันที่นี่เป็ น 1 ใน 100 อนุสรณสถานทางประวัต ิศาสตรที่สําคัญของญี่ปุน



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 Toyoko Inn Hiroshima หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานฮิโรชิมา - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู สนามบินฮิโรชิมา เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางรอขึ้นเครื่องใหทานอิสระชอปปิ้ งสินคาปลอดภาษี
ดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน
11.00 น. เหินฟ าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD 3303
บาย
15.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานฮิโรชิมา
เป็ นทาอากาศยานตั้งอยูที่เมืองมิฮะระ จังหวัดฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุน เป็ นทาอากาศยานที่
ใหญที่สุดในภูมิภาคชูโคกุ จัดอยูในทาอากาศยานระดับสองในญี่ปุน



บาย

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
่

่

อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศ หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใชการทองเที่ยว
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาธรรมเนี ยมการยื่นวีซา หากมีการยื่นวีซาแลว และคาบริการ หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามที่ระบุไวในรายการ หรือถูกปฏิเสธ การเขา-ออกจากประเทศใดๆ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ลูกคามิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทางบริษัทฯ พรอมการชําระเงินมัดจํา
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัทฯ เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง การนั ดหยุดงาน อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
หรือการบริการของสายการบิน เป็ นตน
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว
เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ (อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่
ทางบริษัทฯ เสนอราคา)
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด
7. ตําแหน งที่นั่งบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตางๆ
บริษัทฯ ไมสามารถเลือกตําแหน งที่นั่งไดเอง
8. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัทฯ เวนแตมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ เป็ นลายลักษณอักษรเทานั ้น และทางเจาหน าที่จะไมรับฝากกระเป า หรือสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อทานจองทัวรและชําเงินระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับขอตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน และโปรดอานขอมูล
รายการทัวรทุกครั้งกอนทําการจอง หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหน าที่กอนทําการจอง

การชําระเงิน
กรุณาชําระเงินมัดจํา 10,000 บาท หลังทําการจองภายใน 3 วัน
การจายสวนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชําระกอนการเดินทาง 30 วัน
กรณีทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 14 วัน กรุณาชําระเงินเต็มจํานวนภายใน 1 วัน
หมายเหตุ : ระบบจะทําการตัดที่อัต โนมัต ิหากไมไดรับเงินภายในวันตามที่กําหนด

อัตรานี้รวม:
คาบัต รโดยสารเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด (Economy Class) ตามเสนทาง และสายการบินพรอมนํ้ าหนั กกระเป าตามที่ระบุ
ไวในรายการ รวมทั้งคาภาษีสนามบินทุกแหง
คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน
คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ระบุไวในรายการ
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากที่ระบุไวในรายการ อาทิเชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม มินิบารในหอง คาโทรศัพท คาอินเตอรเน็ ต คา
ซักรีด คาทําหนั งสือเดินทาง และคาพาหนะ
คาทิปคนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 1,700 บาท
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

วีซา
หนั งสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และรานอาหารตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพภูมิ
อากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคํานึ งถึงความปลอดภัยของลูกคาสวนใหญเป็ นหลัก
หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่กอนทําการ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน
จอยแลนดไมใชต ั๋ว 14,990 บาท
ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี 7,990 บาท กรณีเพิ่มเตียงเสริมสําหรับเด็กใหคิดเป็ นราคาผูใหญทุกกรณี
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับ และไกดนําเที่ยว 1,700 บาท /ทริป/ทาน
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ น
การเปลี่ยนแปลงราคา หรือเลื่อนการเดินทาง\
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัต ราคาบริการเพิ่ม 2,000 บาท/ทาน ในกรณีมีผูเดินทาง 15-24 ทาน หรือเลื่อน
การเดินทาง

การยกเลิก
แจงยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วันกอนวันนํ าเที่ยว คืนอัต รารอยละหนึ่ งรอยของเงินคาบริการ
แจงยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 15 วันกอนวันนํ าเที่ยว คืนอัต รารอยละหาสิบของเงินคาบริการ
แจงยกเลิกการเดินทางน อยกวา 15 วันกอนวันนํ าเที่ยว ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนเงินคาบริการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคิดเงินคาธรรมเนี ยมตัดบัต รที่เกิดขึ้นจริง กรณียกเลิกเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน ภายใน 120 วัน (นั บจากวันที่เลือกเดินทาง)
แจงเลื่อนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน กอนวันนํ าเที่ยวได 1 ครั้ง ไมเสียคาธรรมเนี ยมภายในระยะเวลา 180 วัน (นั บจากวันที่
เลือกเดินทาง)
คามัดจําสามารถนํ าไปใชภายหลังได
หมายเหตุ : การยกเลิกการเดินทางจะตองสงแฟกซ อีเมลล หรือเซ็นเอกสารเป็ นลายลักษณอักษรเทานั ้น
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

