
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

โดยสายการบนินกแอร ์[DD] 

ก าหนดการเดนิทาง 2563 เทา่น ัน้ :: 4วนั 2คนื :: 
    

วนัเดนิทาง [6วนั 4คนื] ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ละ 25ทา่น 

(4)5 – 7 กมุภาพนัธ ์2563 (อ-ศ) 9,999 4,000 25 

(6)7 – 9 กมุภาพนัธ ์2563 (พฤ-อา) 11,911 4,000 25 

(11)12 – 14 กมุภาพนัธ ์2563 (อ-ศ) 9,999 4,000 25 

(13)14 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 (พฤ-อา) 11,911 4,000 25 

(20)21-23 กมุภาพนัธ ์2563 (พฤ-อ) 11,911 4,000 25 
(27)28 กมุภาพนัธ ์- 01 มนีาคม 63 (พฤ-อ) 11,911 4,000 25 
(03)04 - 06 มนีาคม 2563 (อ-ศ)  9,999 4,000 25 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

(10)11-13 มนีาคม 2563 (อ-ศ)  9,999 4,000 25 
(12)13-15 มนีาคม 2563 (พฤ-อ) 11,911 4,000 25 
(17)18-20 มนีาคม 2563 (อ-ศ)  9,999 4,000 25 
(19)20-22 มนีาคม 2563 (พฤ-อ) 11,911 4,000 25 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  

* หมายเหต ุ: ราคาทวัรไ์มร่วมน า้หนกักระเป๋า รายละเอยีดตามดา้นทา้ยรายการ * 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง (กรงุเทพฯ) 

23.30 น.  คณะพรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 3 ประตู 6 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนินกแอร ์(DD) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

เรือ่งสมัภาระของทา่นพรอ้มเชค็ชือ่ตดิแท็คทีก่ระเป๋าเดนิทาง 

 

วนัที ่2 
สนามบนิเมอืงฮโิรชมิา่ – สวนสนัตภิาพ – อะตอมมคิบอมบ ์ 

ปราสาทฮโิรชมิา่ (ดา้นนอก) – หมูบ่า้นโอโคโนะมยิาก ิ                    (ไมร่วมอาหารค า่) 

02.40 น.  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD3302  

(เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่ น เร็วกว่าไทย 2 ชัว่โมง) [ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง] 

10.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงฮโิรชมิ่า หลังผ่านพธิีการตรวจศุลกากรแลว้ น าท่านเขา้สู่เมืองฮโิรชมิ่า  

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดฮโิรชมิ่า และมีการปกครองในรูปแบบพเิศษ ในอดีตที่นี่เคยเป็นเมืองที่มี

ความส าคัญทางการทหารของญี่ปุ่ น น่ันจงึเป็นสาเหตุทีอ่เมรกิาเลอืกฮโิรชมิ่าเป็นเป้าหมายโจมตดีว้ย

ระเบดิปรมาณู แต่ปัจจุบันเมืองฮโิรชมิากลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชือ่เสียงของประเทศญี่ปุ่ น 

เนื่องจากเป็นทีต่ัง้ของแหลง่มรดกโลกทีม่ีชือ่เสยีงในระดบัโลก น าท่านชม สวนสนัตภิาพ ซ ึง่ประกอบ

ไปดว้ย อนุสาวรียเ์ด็กหญงิ ซาดาโกะ สรา้งเพือ่อุทศิใหก้ับเด็กหญงิ ซึง่ไดร้ับผลกระทบจากสารกมัมัน

ภาพรังสขีองระเบิดปรมาณู ป่วยดว้ยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และเป็นที่มาของการพับนกกระเรียน

กระดาษ เธอเชือ่ว่าหากพับนก กระเรียนกระดาษได1้,000 ตัว เธอจะหายจากอาการป่วย บรเิวณรอบๆ

เป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรียเ์หยื่อ ระเบดิปรมาณูเพื่อเป็นสถานทีบ่รรจุ

รายชือ่เหยื่อผูเ้สยีชวีติจากการทิง้ระเบดิปรมาณูทุกปีของวันที่ 6 

สงิหาคม ทีแ่ห่งนี้จะมีการจัดงานเพื่อร าลกึถงึเหยื่อสงครามในครัง้

นัน้ นอกจากนี้ทา่นสามารถเห็น อะตอมมคิบอมบโ์ดม เป็นทีแ่ห่ง

เดยีว ทีย่ังคงสภาพใหเ้ห็นหลงัจากโดนทิง้ระเบดิปรมาณูเนื่องจาก 

โครงสรา้งท าดว้ยเหล็ก ปัจจุบันเป็นสญัลักษณ์แห่งสนัตภิาพโลก 

และไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก โลก ในปีค.ศ.1996  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บา่ย หลังอาหารเดนิทางเขา้สูป่ราสาทฮโิรชมิา่ (ดา้นนอก) เป็นปราสาทไม ้สูง 5 ชัน้ ลอ้มรอบดว้ยคูน ้า  

มอีายุเกอืบ 500 ปี หลังเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ที ่2 ปราสาทไดถ้กูสรา้งขึน้ใหม่เมือ่ปี 1958 ปัจจุบัน

ปราสาทฮโิรชมิ่ากลายเป็นพพิธิภัณฑท์ี่มีกลิน่อายของวัฒนธรรม

ซามูไร ภายในจัดท าเป็นพพิิธภัณฑ ์ส่วนชัน้บนสุดเป็นจุดชมววิ

เมอืงฮโิรชมิ่า  น าทา่นเดนิทางสูโ่อโคโนะมยิากมิรูะ แหลง่รวม

รา้นโอโคโนมยิาก(ิพซิซา่ญีปุ่่ น) ขึน้ชือ่ในแบบฉบับของเมอืงฮิ

โรชมิา่ หรอืทีบ่างคนเรยีกวา่ ฮโิรชมิา่ยาก ิขณะทีโ่อโคโนมยิากิ

แบบโอซากา้จะปรุงดว้ยการน าแป้งและวัตถุดิบทัง้หมดผสม



 
 

 
 
 
 
 
 

 

รวมกัน จากนัน้จงึน าไปผัดและยา่งบนกระทะรอ้น แตฮ่โิรชมิา่ยากจิะไมผ่สมวตัถดุบิ กับแป้ง แตจ่ะ

ค่อยๆ ท า  ไปทีละชัน้ และจะใสเ่สน้ลงไปดว้ย ใหท้่านไดเ้ลือกรา้นที่ถูกใจรับประทานกัน ตาม
อัธยาศัย (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย) 

  อสิระเลอืกทานอาหาร ณ หมูบ่า้นโอโคโนะมยิากมิรูะ เพือ่ใหท้า่นไดเ้ต็มอ ิม่กบัเวลาอนัมคีา่ 

 กระซบิหน่อยว่า เมนูโอโคโนะมยิาก ิเป็นเมนูข ึน้ชือ่ของเมืองนี้ กรรมวธิีการท าก็แตกตา่งจากโอซากา้ 

เรยีกไดว้่ามาถงึทีน่ี้ตอ้งมากนิเลยทเีดยีว 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL KURETAKESO HIROSHIMA OTEMACHI หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3 อสิระทอ่งเทีย่วเมอืงฮโิรชมิา่ดว้ยตนเอง 

**OPTION เสรมิ : สวนชูเคเอน – เกาะมยิาจมิา่ – ศาลเจา้อสิคึชุมิะ  
                              ชอ้ปป้ิงฮโิรชมิา่ ดาวนท์าวน ์ 
                                                                               (ไมร่วมอาหารกลางวนั & ค า่) 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม (2) 
***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั มไีกดแ์นะน าการเดนิทาง  

ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร ไมร่วมอาหารกลางวนั และค า่ 

 

 OPTION เสรมิ :  สวนชเูคเอน  เกาะมยิาจมิะ (ศาลเจา้อสิคึชุมิะ)  ทานเมนูหอยนางรมขึน้ชือ่ ฮโิรชมิ่า 

ดาวนท์าวน ์(คา่ใชจ้า่ย OPTION ทวัรส์วนชูเคเอน+เกาะมยิาจมิะ+ทานเมนูหอยนางรม+ฮโิรชมิา่

ดาวนท์าวน ์ทา่นละ 999 บาท รวมคา่รถไฟและอาหารกลางวนั 1 มือ้ สนใจสามารถจองและจา่ยคา่

ออพช ัน่พรอ้มคา่ทวัรไ์ดเ้ลยคะ่) 
 

► สวนชูเคเอน Shukkeien นับเป็นสวนสวยทีต่ัง้อยู่ภายในตวัเมอืงฮโิร

ชมิ่า เป็นสวนทีถ่กูออกแบบ ตกแตง่แบบญีปุ่่ นแท ้ๆ  โดยมกีารจ าลองแบบ

ของป่าและหุบเขาเพือ่ใหไ้ดว้วิทีค่ลา้ยกบัอยู่ทา่มกลางธรรมชาต  ิซึง่การ

กอ่สรา้งทีน่ี่นัน้เป็นภายหลังจากไดท้ าการก่อสรา้งปราสาทฮโิรชมิ่า เป็น

ชว่ง ราวๆปี ค.ศ. 1620 ภายในสวนจะมีทางเดนิทีเ่ชือ่มตอ่สว่นต่างๆ ไป

รอบๆสระน ้ าขนาดใหญ่มเีหลา่ปลาคราฟ มศีาลาเล็กๆส าหรับน่ังพักผ่อน

หย่อนใจ อสิระใหท้า่นซมึซบับรรยากาศของธรรมชาตติามอัธยาศยั  

► ศาลเจา้อสิคึุชมิะ (Itsukushima ShrineX ตัง้อยู่บนเกาะมยิาจมิ่า นับเป็นศาลเจา้ที่ดังมากๆแห่ง

หนึง่ของฮโิรชมิ่า ซึง่ความโดง่ดงัทีว่่านี้หลกัๆก็มาจากประตโูทรอิสิแีดงขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูก่ลางทะเลจน

ดู เหมือนลอยอยู่ในน ้ าในช่วงที่น ้ าข ึน้นี่เองล่ะค่ะ มันเป็นอะไรที่อเมซิง่

มากๆทีเ่ห็นเหมอืนประตทูีเ่ปรียบเสมอืน สญัลกัษณ์ความศกัดิส์ทิธิต์ัง้อยู่

บนน ้า เรยีกไดว้่าเป็นสว่นผสมลงตวัของทัง้วัฒนธรรมกบัธรรมชาตติวัชือ่ 

เกาะมยิาจมิ่าทีแ่ปลว่าเกาะแหง่ศาลเจา้ เพราะมศีาลเจา้อสิกึชุมิะตัง้อยู่ มี

ยอดเขาสงูทีช่ ือ่ภเูขาไมเซน ซึง่เป็นสถานทีศ่ักด ิส์ทิธิส์ าหรับคนทอ้งถิน่ 

และเกาะแห่งนี้ไดร้ับเลอืกจากผูท้ีม่อี านาจทีส่ดุในสมัยเฮอัน ใหเ้ป็นทีต่ัง้

ของศาลเจา้ประจ าตระกลูและไดส้รา้งศาลเจา้อสิคึชุมิะข ึน้มา  

 OPTION นีร้วมอาหารกลางวนั เมนหูอยนางรมขึน้ชือ่ (มาถงึทีน่ ี ่ไมไ่ดท้านเหมอืนมาไมถ่งึ) 

► ฮโิรชมิา่ดาวนท์าวน ์ทีเ่รียกว่าฮอทฮติและใหญ่มากที่สดุใน

เมืองฮโิรชมิ่า ตัง้อยู่บนถนนฮอนโดร(ิHondori) ซึง่จะเป็นถนนคน

เดินเสน้ยาว หลังคาโปร่งแสงสูงชะลูดเต็มไปดว้ย  รา้นคา้

รา้นอาหารมากมายอยู่ไม่ไกลจากสวนสันตภิาพฮโิรชมิ่ามากนัก 

นับเป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงบรเิวณใจกลาง เมอืงฮโิรชมิ่าทีข่องเพยีบและ

คนก็จะหนาตาตลอดๆ ทัว่ทัง้บรเิวณจะเห็นบรรยากาศการคา้ขายที่



 
 

 
 
 
 
 
 

 

คกึคกัเต็ม ไปดว้ยผูค้นทีม่ารวมตวักนัจับจ่ายใชส้อย เรยีกไดว้่าเดนิวันเดยีวก็ไม่หมด 

 ไม่รวมอาหารค ่า เพื่อใหท้่านไดเ้ต็มอ ิม่กบัเวลาอนัมคี่า บรเิวณฮโิรชมิ่า ดาวนท์าวนม์ ี

หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นอาหารมากมาย ใหท้า่นไดแ้วะชมิแวะทานกนัอยา่งอ ิม่หน า 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL KURETAKESO HIROSHIMA OTEMACHI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัฟรเีดยเ์ทีย่วไหนไดบ้า้ง? อาจเป็นค าถามในใจของใครหลายคน เรามคี าตอบ... 

สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะน าเพิม่เตมิ  

 เกาะกระตา่ย  (Okunoshima Island) กระต่ายบนเกาะนี้ค่อนขา้งเชือ่งและ

คุน้เคยกับผูค้น นักท่องเทีย่วสามารถป้อนอาหารและสมัผัสกระต่ายไดอ้ย่าง

ใกลช้ดิ โดยอาหารกระต่ายนั้นสามารถหาซื้อไดใ้นรา้นจ าหน่ายของฝากที่

ทา่เรือทาดาโนะอุม ิ(Tadano  umi Port) หรอืหากใครสะดวกทีจ่ะซือ้ผักสด 

เชน่ แครอท หัวไชเทา้ มาใหน้อ้งกระตา่ยก็สามารถน าตดิมอืมาไดเ้ชน่กนั 

 วดัมติากเิดระ (Mitaki-dera) ตัง้อยู่ระหว่างหุบเขามิตากทิางฝ่ัง

ตะวันตกเฉียงเหนือของ เมืองฮโิรชมิ่า ทีน่ี่ตัง้อยู่ใกลก้บัตวัมอืง โดย

เป็นที่รูจ้ัก  คุน้เคยของชาวเมืองในชื่อ “มิตากคิัน นอน” ภายใน

บรเิวณวัดเป็นที่ตัง้ของเจดีย์ทาโฮโตสีแดงสดซึง่เป็นสมบัตทิาง

วัฒนธรรมอันล ้าค่าของจังหวัด โดยภายในเจดยีป์ระดษิฐานพระอมิ

ตาพุทธะปางสมาธทิี่สรา้งจากไมซ้ ึง่เป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมอันล ้า

คา่ของชาต ิ

 The Outlets Hiroshima เป็นเอา้ท์เลทที่คลาคล ่าไปดว้ยของกนิ ของฝาก ของแบรนด์เนม

มากมาย และความบันเทงิครบครัน นอกจากนีย้ังมสีเก็ตน ้าแข็ง ลานโบลิง่ใหท้า่นไดส้นุกไปกบัความ

บันเทงิตา่งๆได ้ 
  

วนัที ่4 สนามบนิเมอืงฮโิรชมิา่ – สนามบนิดอนเมอืง (กรงุเทพฯ)  

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางเขา้สูส่นามบนิ  

11.00 น.    เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD3303  

15.15 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ..................... 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนือ่งจากสภาวะ

อากาศ, การเมอืง, การจราจร, สายการบนิ, ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมตีวัแทนบรษิทั(มคัคเุทศก,์ หวัหนา้ทวัร,์ คนขบัรถแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรบัเปลีย่นตาม

ความเหมาะสม ท ัง้นีห้ากเกดิจากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้หรอืเหตุอืน่ๆอนัมไิดเ้กดิจากทางบรษิทั ทางบรษิทัจะค านงึถงึ

ความปลอดภยัและประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานที่

ในโปรแกรมการเดนิทาง(กรณุาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอย่างละเอยีดกอ่นท าการจองทัวรห์รอืช าระเงนิ) จากน ัน้จะถอื

วา่ลูกคา้รบัทราบตามขอ้ก าหนดของบรษิทั หากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบกรณีมตี ัว๋เครือ่งบนิ

ภายในประเทศ อนัเหตุเนือ่งมาจากไฟลท์บนิถูกยกเลกิจากสาเหตุอนัเนือ่งมาจากสภาวะอากาศ, การจราจร, การเมอืง 

หรอืสาเหตใุดๆทีส่ายการบนิเป็นผูย้กเลกิ ทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบทกุกรณี  

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
× คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
× คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
× โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
× คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
× คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
× คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีเกนิ 75 ปี 

วงเงนิประกันทา่นละ 500,000 บาท 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

น า้หนกักระเป๋า 

(ซือ้จากฝั่งไทย) น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั ราคารวมไป-กลบั ทา่นละ 1,100 บาทเกนิจากนีก้โิลกรมั

ละ 400 บาท 
(ซือ้จากฝั่งญีปุ่่ นกรณีไมไ่ดซ้ือ้จากไทยหรอืน า้หนกัเกนิ) น า้หนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั ท่านละ 4,400 

เยน/เทีย่วบนิ เกนิจากนีก้โิลกรมัละ 1,600 เยน 
× อาหารเสริฟ์รอ้นบนเครือ่งบนิ ส ัง่จองลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 3 วนั (ขาไป 150 บาท/ขากลบั 150 บาท) 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ

ยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ, 2,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 25 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้

คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีที่จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค์ใหท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออก
เดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางอเีมล………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่

ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ 
หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคเืงนิไดท้กุกรณ ี และ
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิาร

รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้ส ิน้ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.   ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.   สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

      (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3.   ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.   ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 
1.   หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2.   กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
3.   ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
4.   เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

      และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหต ุ:  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน

ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิิจของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที3่ ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา
ได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้
ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก 

ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  



 
 

 
 
 
 
 
 

 

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  
 

 

 

 


