
 
 
 
 
 

6DAYS 4NIGHTS 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 11-16 ม.ค. 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ฮโิรชมิำ่ –เกำะมยิำจมิำ่ – ศำลเจำ้อสิกึชุมิะ  –  MARINA HOP  

สวนสนัตภิำพฮโิรชมิำ่ – สวนโคระคเุอน – ปรำสำทโอคำยำมำ่ - ครุำชกิ ิ

ตลำดเชำ้ Sakai Minato – ถนนมสิกุชิเิกะร ุ– สกรีสีอรท์ 

Fukiya Furusato Village – มติซุยเอำ้ทเ์ล็ต – กระเชำ้เซ็นโคจ ิ 

 

!!!!!!!!!!!! FREE WIFI ON BUS!!!!!!!!!!!!! 

**เด็ก อำยไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) รำคำ 8,000.-** 
ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ และรำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดท์ำ่นละ 1,000 บำท/ทรปิ 

รายการทวัร ์
วนัแรก      กรงุเทพฯ   สนำมบนิสวุรรณภมู ิ   

23.00 น. พรอ้มกนัที ่สนำมบนิสุวรรณภูม ิ เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ NEW GEN AIRLINES เจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สำยกำรบนินวิเจน แอรเ์วยส์  โดยเครือ่งบนิทีใ่ชจ้ะเป็นเครือ่งโบอิง้ B737-800 ทีน่ ัง่ช ัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้ง
ละ 2-3 ทำ่น 

เด็กอำย ุ2 -12 

ปี พกักบัผูใ้หญ ่
1 ทำ่น 

เด็กอำย ุ2 -12 

ปี พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทำ่น  

(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

พกัเดีย่วจำ่ย
เพิม่ 

11-16 ม.ค. 2562 39,900.- 39,900.- 39,900 36,900.- 9,000.- 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง   ฮโิรชมิำ่ – เกำะมยิำจมิำ่ – ศำลเจำ้อสิกึชุมิะ – MARINA HOP        (-/L/-) 

02.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงฮโิรชมิา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิทีพ่เิศษเชา่เหมาล า  

09.30 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิฮโิรชมิะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลำทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่ำเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

น าทา่นขึน้เรอืเฟอรีข่า้มไปยงั เกำะมยิำจมิำ่ ทีต่ัง้ของ ศำลเจำ้อสิกึชุมิะ ศาลเจา้ทีเ่ป็นรูจ้ักจากภาพ

ประตูโทรอิสิีแดงขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่กลางทะเลจนดูเหมือนลอยอยู่ในน ้า ศาลเจา้อสิกึุชมิะนั้นจะ

ประกอบไปดว้ยหลายอาคาร เชน่ อาคารภาวนา อาคารหลัก และโรงละครโนะ ซึง่จะเชือ่มต่อกันดว้ย

ทางระเบยีงทางเดนิทีม่เีสาดา้นลา่งอยูใ่นทะเลเพือ่รับน ้าหนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม Marina Hop สถานทีท่ีใ่หช้มทะเล เรอืยอรช์ ซมึซบับรรยากาศววิทีส่วยงาม มรีา้นคา้

ตา่งๆใหเ้ดนิชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ ในสไตล ์Outlet ซึง่ไดบ้รรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

พกัที ่  โรงแรม Vessel Hotel Kurashiki หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีส่ำม   สวนสนัตภิำพฮโิรชมิำ่ – สวนโคระคเุอน – ปรำสำทโอคำยำมำ่ – ครุำชกิ ิ   (B/L/D) 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรโรงแรม   

จากนั้นน าท่านเดินทางชมสวนสนัติภำพฮิโรชิม่ำ ซึ่งตั ้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองฮิโรช ิม่า 

สวนสาธารณะขนาดใหญม่พีืน้ทีม่ากถงึ 120,000 ตารางกโิลเมตร สรา้งขึน้เพือ่อทุศิเป็นอนุสรณ์สถาน

ใหก้ับการทิง้ระเบดิปรมาณูเมือ่สงครามโลกครัง้ที ่2 ชม ตกึ A-Bomb Dome ซากอาคารกรม

อตุสาหกรรมของจังหวัดฮโิรชมิา่ หลังการระเบดิไดก้ลายเป็นหนึง่ในไมก่ีอ่าคารทีย่ังเหลอืรอดมาได ้

และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก และเขา้ชม พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมำณู จัดแสดงเกีย่วกับ

ประวัตศิาสตรข์องเมอืงฮโิรชมิา่ และการถกูทิง้ระเบดิ 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าชม ปรำสำทโอคำยำมำ่(Okayama Castle หรอื Okayamajo) ตัง้อยูภ่ายในตัวเมอืงของ

จังหวัดโอคายามา่(Okayama) ปราสาทแหง่นีจ้รงิๆแลว้มฉีายาทีห่ลายๆคนอาจจะเคยไดย้นิไดฟั้งกัน

มาบา้งว่า “ปราสาทอกีา” ทีม่าของชือ่นี้ก็มาจากสดี าทีท่าทั่วทัง้ปราสาทนี่เองค่ะ แต่ถงึจะฟังแลว้จะ

สงสยันดิๆว่าปราสาทจะแลดูทะมนึๆด าๆอนึๆรเึปล่า เอาจรงิๆมันไมไ่ดแ้ลดูด าขนาดนัน้นะคะ เรยีกได ้

วา่เป็นความด าทีพ่อดลีงตัวพอมาถกูรายลอ้มดว้ยธรรมชาตสิวยๆตน้ไมร้ม่รืน่ๆนีบ่อกเลยว่าสวยเว่อรว์ัง

เลยละ่คะ่ ยิง่วันไหนอากาศดีๆ ถา่ยรปูออกมาบอกเลยวา่สวยลมืทกุอยา่งลงตัวจรงิๆ  

พรอ้มน าท่านชม สวนโครำคเุอน ทีอ่ยูต่ดิกัน สวนโคราคุเอนเป็น 1 ใน 3 สวนทีไ่ดรั้บการยกยอ่งว่า

เป็นสวนทีง่ดงามทีส่ดุของญีปุ่่ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่เมอืง คุรำชกิ ิเป็นเมอืงอันเจรญิรุ่งเรอืงทีอ่ยู่ภายใตก้ารปกครองของ รัฐบาลทหารเอโดะ 

โดยตรง โดยเป็นโซนยอดนยิมที่สามารถเดนิเล่นภายในเมอืงก าแพงขาวเก่าแก่ที่ยังคงหลงเหลือ

ทาวนเ์ฮา้สญ์ีปุ่่ นดัง้เดมิอยา่ง มาจยิะ และโกดังใหเ้ห็นกนัอยูใ่นปัจจบุนั 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

พกัที ่  โรงแรม Vessel Hotel Kurashiki หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ี ่ ตลำดเชำ้ Sakai Minato – ถนนมสิกุชิเิกะร ุ– สกรีสีอรท์               (B/-/D) 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรโรงแรม   

 น าท่านชม Sakai Minato Morning Market เป็นตลาดปลา ทีอ่ยูใ่กล ้ๆ  เมอืงมัตซเึอะ เป็นทีข่ ึน้

ชือ่เรือ่งทา่เรอืประมงทีน่ าปลาขึน้ฝ่ังไดเ้ป็นจ านวนมาก บรเิวณรอบๆ เมอืงมตัซเึอะเป็นทีน่ยิมเนือ่งจาก



ใกลก้บัทะเลและสามารถหาปลาสดๆ กนิไดง้่าย ดังนัน้ตลาดปลาที ่Sakai-minato ไมเ่พยีงแต่คนใน

พืน้ทีเ่ทา่นัน้ ทีน่ีย่งัเป็นทีน่ยิมส าหรับบรรดานักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการลิม้ลองอาหารทะเลสดๆ อกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

น าท่านชม ถนนมิซูก ิ ชิเกรุ เป็นถนนที่มีความยาว 800 เมตรที่ขยายต่อมาจากสถานี  JR 

Sakaiminato Station ชือ่ถนนเป็นชือ่ของ มซิูก ิชเิกรุ ซ ึง่เป็นนักเขยีนการ์ตูนทีม่ชี ือ่เสยีงเรื่อง 

Gegege-no-Kitaro เขาเกดิทีเ่มอืง Sakaiminato บนถนนจะมรีูปปั้นทองเหลอืงของสัตวป์ระหลาด 

yakai จ านวน 153 ตัว จากเรือ่ง Gegege-no-Kitaro วางอยูต่ามความยาวของถนน คุณสามารถหา

รา้นน ้าชาไสตล ์Kitaro-chaya และรา้นคา้อืน่ ๆ ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ทีเ่กีย่วกับ Kitaro (ตัวละครเอกของ

การต์ูนเรือ่ง Gegege-no-Kitaro) และอาหารทีเ่กีย่วกับ Kitaro: Kitaro-yaki (โอปันยาก ิซึง่คอืขนม

เคก้อบแบบญี่ปุ่ น) ขนมปังที่มีรูปร่างเหมือน Kitaro, Medama-Oyaji, Nezumu-Otoko, 

Ittanmomen, และ Sunakakebaba นอกจากนี้ทีน่ี่ยังมสี ิง่ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกับมซิกู ิชเิกรุและ 

Kitaro เชน่ พพิธิภัณฑ ์Mizuki Shigeru Museum และศาลเจา้ Yokai jinja ถงึแมว้่าคุณไมใ่ชแ่ฟน

ของ Kitaro แคก่ารมาเดนิชมถนนสายนีพ้รอ้มกบัการเยีย่มชมรา้นตา่ง ๆ ก็เพยีงพอแลว้ 

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่Ski Resort 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  ไดเ้วลำสมควร น ำทำ่นเดนิทำงสูโ่รงแรม 

พกัที ่  โรงแรม Okayama Hiruzen Kyukamura หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ำ้  Fukiya Furusato Village – มติซุยเอำทเ์ล็ท – กระเชำ้เซ็นโคจ ิ             (B/-/D) 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  
น าทา่นเดนิทางสู ่หมุบ่ำ้นฟุกยิะ ฟุรซุำโตะ หมุบ่า้นเล็กๆ ในเมอืงทาคาฮาช ิจังหวัดโอคายามา่ ทีน่ี่

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ส าคัญในหมู่อาคารประวัตศิาสตร ์เจรญิรุ่งเรอืงมาตัง้แต่สมัยเอ

โดะ บา้นเรอืนในโซนนี้เป็นสไตลแ์บบบา้นโบราณโทนสนี ้าตาลแดงทัง้หลังคาและตัวบา้น หลังคา

บา้นท าจากกระเบือ้งเซกชิกูาวาระ และเนื่องจากหมูบ่า้นนี้เคยเป็นเหมอืงแร่ทองแดงขนาดใหญ่ของ

ญีปุ่่ นในสมยักอ่น จงึมสีบีา้นทีเ่ป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจอกีดว้ย 

 

 

 

 

น าท่านเขา้ชม Mitsui Outlet Park Kurashiki เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ตัง้อยูห่นา้ Kurashiki 

Station จ าหน่ายสนิคา้แบรนดด์ังของญีปุ่่ นและต่างประเทศในราคาถูกอยา่งไมน่่าเชือ่ มผีลติภัณฑ์

มากมายใหเ้ลอืก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของเลน่ เครือ่งครัว และเครือ่งส าอาง มรีา้นคา้

ปลอดภาษีหลายรา้น เป็นสถานทีซ่ ือ้ของฝากโดนใจ มแีผนผังแนะน ารา้นคา้แต่ละชัน้ (ภาษาอังกฤษ 

จนีตัวยอ่ จนีตัวเต็ม และเกาหล)ี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

จากนัน้น าทา่นขึน้กระเชา้ เซ็นโคจ ิเพือ่เขา้ชม วดัเซ็นโคจ ิซึง่ตัง้อยูใ่กลส้วนสาธารณะเซ็นโคจบิน

ยอดเขา สวนสาธารณะแห่งนี้มมีนัีกท่องเทีย่วทัง้ชาวต่างชาตแิละญีปุ่่ นนยิมมาไหวพ้ระขอพร และ

พักผอ่นกนัตามอธัยาศัย มรีา้นอาหาร และรา้นคา้มากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่s ณ ภตัตำคำร 

พกัที ่  โรงแรม Hotel Areaone Hiroshima Wing หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

วนัทีห่ก  สนำมบนิฮโิรชมิำ่ – กรงุเทพฯ     (B/-/-) 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นสู ่สนำมบนิฮโิรชมิำ่ เพือ่เดนิทำงกลบัสูก่รงุเทพฯ 

08.30 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ NEW GEN AIRWAYS  เทีย่วบนิเชา่เหมาล า   

13.05น.     เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

+++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+++ 

 

 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

มหีวัหนำ้ทวัรบ์รกิำรจำกเมอืงไทย เมือ่มผีูร้ว่มเดนิทำงต ัง้แต ่35 ทำ่นขึน้ไป กรณีผูเ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 35 ทำ่น 

มไีกดใ์หบ้รกิำรทำ่นเดยีว เดนิทำงพรอ้มทำ่นจำกเมอืงไทย 

 



บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, 

กำรเมอืง, สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำม

กฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวรเ์มือ่มผีูร้ว่มทาง 30ทา่น) 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ หรอืมากกวา่ 2,000 บาท ตามทีส่ถานทตูก าหนด และมคีา่บรกิารวซีา่ตา่งหาก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 35 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช ำระกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไขและขอสงวน

สทิธิค์า่มัดจ าการจอง 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังำนขำยมำทำงแฟกซ ์

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วำ่ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไมส่ง่ส ำเนำหนงัสอื

เดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยอนัเกดิจำกควำม

ผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 



 

 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้
เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

5.  
 

หมำยเหต ุ: กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถกูตอ้งและควำมเขำ้ใจ

ตรงกนัระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำร
เดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 4 ของการเดนิทาง รวมจ ำนวน 3 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


