รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก
: สนามบินสุ วรรณภูมิฯ - สนามบินคันไซ จังหวัดโอซาก้ า
28 เม.ย. 62
23.59 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิฯ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน ประตูทางเข้าหมายเลข แถว
C เคาเตอร์ เ ชคอิน สายการบิน ไทย โดยมี เจ้าหน้าที บริ ษัท พร้ อมไกด์ค อยต้อนรั บและอํานวยความ
สะดวกด้านเอกสารและสัมภาระสําหรับผูเ้ ดินทาง

วันทีสอง : สนามบินคันไซ - สถานีชินโอซาก้ า - สั มผัสประสบการณ์ นังชินคันเซ็น
29 เม.ย. 62 สถานีโคคุระ - เมื องคิตะคิวชู จังหวัดฟุคุโอกะ
03.45 น.
11.20 น.

เทียง

คํา

ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ จังหวัดโอซาก้า โดย สายการบินไทย ชันธุรกิจ เทียวบินที TG-8060
เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญีปุ่ น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย
ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ เมื องโอซาก้ า เมื องการค้า และเศรษฐกิ จทีสําคัญ
ของประเทศญีปุ่ น อีกทังยังเป็ นเมืองทีผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลง
ตัว ดูได้จากสถานทีท่องเทียวทีมีทงย่
ั านบันเทิง ย่านการค้าแบบโตเกียว
แต่ยงั คงมีปราสาท วัด ศาลเจ้าทีมี ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ให้ได้
ศึกษา และเทียวชมหลายแห่ง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนัน พาท่ านสู่ สถานี ชินโอซาก้ า เปลี ยนบรรยากาศนําท่ านสัมผัส
ประสบการณ์นงรถไฟความเร็
ั
วสู ง หรื อ รถด่วนชินคันเซ็น เข้าสู่ สถานีโคคุระ
เมื อ งคิต ะคิว ชู จั ง หวั ด ฟุ คุ โ อกะ เป็ นเขตเมื อ งหลัก ในภู มิ ภ าคคิ ว ชู เป็ น
ศูนย์กลางทางการค้า การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟชันของเกาะคิวชู
นอกจากนี ในปี ค.ศ.2013 ฟุกุโอกะยัง ได้รับการจัด อันดับว่าเป็ นเมื องน่ าอยู่
อันดับ 12 ของโลก จากนิ ตยสาร MONOCLE อีกด้วย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที RIHGA ROYAL KOKURA HOTEL หรื อเทียบเท่า
โรงแรมระดับ 4 ดาว (BRONZE GRADE) พร้อมสิงอํานวยความสะดวกครบครัน
อาทิ WI-FI บริการบริเวณล๊อบบี ใกล้สถานีรถไฟ เป็ นต้น
ข้อมูลอ้างอิงจาก WWW.JAPANICAN.COM

วันทีสาม : เมื องคิตะคิวชู - ท่ าเรือโมจิโกะ เรโทร - ปราสาทโคคุระ
30 เม.ย. 62 สวนคาวาชิฟูจิ ชม อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่ ท่ าเรื อโมจิโ กะ เรโทร จุดเชื อมต่ อระหว่างเกาะคิวชู กบั เกาะใหญ่ฮอนชู อดี ตเคยเป็ นท่าเรื อ
สําคัญทีใช้ในการติดต่อค้าขายกับนานาชาติในช่วง ค.ศ. 1900 ทีนี จึ งได้รับวัฒนธรรมอันหลากหลาย
จากชาติตะวันตก ทําให้อาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างออกมาในสไตล์ยโุ รป และนอกจากนี ในอดีตทีนียังเคย
เป็ นสถานทีพักตากอากาศของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตล์ นักวิทยาศาสตร์ชือดังระดับโลกอีกด้วย โดยปัจจุบนั
ได้มีการดัดแปลงอาคาร Old Moji Mitsui Club สถานทีพักแรมทีไอน์สไตล์และภรรยาเคยพักระว่างการ
พักผ่อนที ประเทศญีปุ่ น ให้กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงสิ งของ เครื องใช้ เฟอร์ นิเจอร์ โดยยัง คงสภาพ
เหมื อนตอนที ทัง 2 คนเคยพักอยู่ ปั จจุ บนั บริ เวณ ท่าเรื อโมจิ โกะ พอร์ ท แห่ งนี ได้กลายเป็ นสถานที
พักผ่อน และจุดนัดพบยอดนิ ยมของชาวคิ ตะคิวชู เนื องจากมีทศั นี ยภาพที สวยงาม ร้านค้า ร้านอาหาร
มากมาย

เทียง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนัน พาท่านชม ปราสาทโคคุระ ปราสาททีเป็ นต้นแบบของสถาปัตยกรรมการสร้างปราสาทของทัว
ประเทศญีปุ่ น เนื องจากปราสาทแห่งนี มีรูปแบบการสร้างตามสถาปั ตยกรรมญีปุ่ นแบบดังเดิมแท้ๆ โดย
มีความสูง 5 ชัน และหลังคามีความพิเศษโดยการสร้างเป็ น 4 ระดับ
ปั จจุบนั ปราสาทแห่ งนี ถูกปรับเปลียนให้กลายมาเป็ นพิพิธภัณฑ์ที
มี ข ้อ มู ล และประวัติ ศ าสตร์ เ มื อ งคิ ต ะคิ วชู มี ก ารจัด แสดงวัต ถุ
โบราณ ชุ ด กิ โมโน ชุ ด ซามู ไร โมเดลจําลองของบ้านเมือ งสมัย
โบราณ ตัวอย่างห้องของโชกุน ห้องชมภาพยนตร์ งานแสดงศิลปะ
อีกทังยังสามารถชมวิวของเมืองคิตะคิวชูได้จากชันบนสุ ดของปราสาทอีกด้วย

นําท่านเดินทางสู่ สวนคาวาชิฟูจิ เพือชมอุโมงค์ดอกวิสเทอเรี ย หรื อ ดอกฟูจิซึงภาพความสวยงามของ
ดอกวิสเทอเรี ยทีบานสะพรังคล้ายกับม่านดอกไม้ทิงกิงก้านพร้อมดอกสีม่วงเข้ม ม่วงอ่อน ขาว และชมพู
ไล่เฉดสี ห้อยลงมาจากอุโมงค์ไม้ทีคลุมทางเดิ นยาวประมาณ 100เมตร ช่ วงทีดอกไม้บานสะพรั งพีค
ทีสุดคือช่วงปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม ทังนี ขึนอยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละปี ด้วย อิสระ
ให้ท่านได้สมั ผัสกับความงดงามของดอกไม้และบันทึกภาพความประทับใจเป็ นทีระลึก

หมายเหตุ : เนื องจากเป็ นช่วงเทศกาลชมดอกวิส เทอเรี ยอาจทําให้ การจราจรติ ด ขัด // การบานของ
ดอกไม้ขึนอยูก่ บั สภาพอากาศ
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

พักที RIHGA ROYAL KOKURA HOTEL หรื อเทียบเท่า
โรงแรมระดับ 4 ดาว (BRONZE GRADE) พร้อมสิงอํานวยความสะดวกครบครัน
อาทิ WI-FI บริการบริเวณล๊อบบี ใกล้สถานีรถไฟ เป็ นต้น
ข้อมูลอ้างอิงจาก WWW.JAPANICAN.COM

วันทีสี
: เมื องอิวาคุนิ - สะพานคินไตเคียว - เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้ าอิสึคุชิมะ
01 พ.ค. 62 จังหวัดฮิโรชิม่า - สวนสั นติภาพฮิโรชิม่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมื องอิวาคุนิ นําท่านชม สะพานคินไตเคียว สะพานไม้โบราณแบบญีปุ่ นที ได้ชือว่า
เป็ นสะพานที สวยติ ด อัน ดับหนึ งในสามของสะพานที สวยที สุ ด ในประเทศ
ญีปุ่ น สร้างจากไม้เป็ น สะพาน 5 โค้ง ทอดข้ามแม่น้านิชิกิไปยังปราสาทอิวะคุ
นิ ที ตังอยู่บนยอดเขาอีกด้านหนึ งของแม่นาํ ตัวสะพานมี ความยาว 193 เมตร
กว้าง 5 เมตร วงโค้งบนสุ ดอยู่สูงจากแม่นาํ 12 เมตร สิ งทีน่าประหลาดใจก็คือ
ตัวสะพานยึดติดกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียวซึ งนับเป็ นเทคนิ คของช่าง
ไม้โบราณทีใช้การตอกลิมแทนการใช้ตะปู จนกระทังในปี ค.ศ. 1950 สะพานแห่ งนี ถูกพายุไต้ฝุ่นพัด
ถล่มอย่างรุ นแรงซึ งในระหว่างนัน ญีปุ่ นยังคงอยูใ่ นช่วงสงครามส่ งผลให้การบํารุ งรักษาสมบัติทีสําคัญ

ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมถูกละเลยไป สะพานแห่ งนีจึงไม่มีการซ่อมแซมเป็ นระยะเวลานาน จน
ชาวบ้านจึงได้เริ มทําการฟื นฟูสะพานทีเป็ นหัวใจของเมืองขึนอีกครัง อิสระท่านเก็บภาพความประทับใจ
ตามอัธยาศัย
จากนัน นําท่าน นังเรื อเฟอร์ รี เพือข้ามฟากไปยัง เกาะมิยาจิม่า สถาน
ที ตังของภู เขาไมเซน (Maisen) ยอดเขาสู งซึ งเป็ นสถานที ศักดิ สิ ทธิ
สําหรับคนท้องถิน นําท่านสักการะสิ งศักดิ สิ ทธิ ณ ศาลเจ้ าอิสึคุชิมะ
ศาลเจ้าที มีชือเสี ยงในเรื องของประตูโทริ อิสีแดงขนาดใหญ่ทีตังอยู่
กลางทะเลจนดูเหมือนลอยอยูใ่ นนําในช่วงทีนําขึน จนได้รับเลือกให้
เป็ น 1 ใน 3 ของทัศนียภาพทีงดงามทีสุ ดในญีปุ่ น และได้รับการขึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ น
มรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย โดยศาลเจ้าเก่าแก่แห่ งนี สร้ างขึนครังแรกในศตวรรษที 6 ในส่วน
ของศาลเจ้าจะประกอบไปด้วยหลายอาคาร เช่ น อาคารภาวนา อาคารหลัก และโรงละครโน ซึ งจะ
เชือมต่อกันด้วยทางระเบียงทางเดินทีมีเสาด้านล่างอยูใ่ นทะเล

เทียง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมื องฮิโรชิ ม่า ทีรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ทงทางตะวั
ั
นตกติด ทะเล
เซะโตะใน และทางตะวันออก-เหนือติดภูเขา เป็ นเมืองทีใหญ่ทีสุ ดในภูมิภาคจูโกกุ มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ทังด้านอุตสาหกรรม และการค้าขายมาตังแต่อดีต โดยในช่วงสงครามโลกครังที 2 นัน เมื องนี ได้ถูก
ทหารอเมริ กัน ทิ งระเบิ ด ปรมาณู ล งสู่ เ มื อ งเป็ นครั งแรกในโลก ในวัน ที 6 สิ ง หาคม ค.ศ. 1945 จน
ก่อให้เกิดความเสียหาย และความสู ญเสี ยครังยิงใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์ญีปุ่ น

พาท่านสู่ สวนสั นติภาพฮิโรชิม่า สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตงอยู
ั ใ่ จกลางเมืองฮิโรชิม่า สร้ างขึนเพือเป็ น
อนุ สรณ์สถานให้กบั เหตุ การณ์ การทิ งระเบิ ดปรมาณู เมื อสมัยสงครามโลกครั งที 2 ในอดี ตเนื องจาก
บริ เวณนี เป็ นใจกลางของเมืองฮิ โรชิ ม่า เป็ นศูนย์กลางการค้า และการบริ หารของเมื อง จึ งทําให้พืนที
บริ เวณนี ถูกเลือกเป็ นเป้าหมายในการทิงระเบิด และหลังจากเหตุการณ์การทิงระเบิดได้ 4 ปี ทางรัฐบาล
ญีปุ่ นได้ประกาศอนุรักษ์พืนทีบริ เวณนี ไว้ เพือสร้างเป็ นสวนสันติภาพแทนการพัฒนาขึนเป็ นศูนย์กลาง
เศรฐกิจเช่นดังเดิม และเมือปี 1996 อณุสรณ์สถานแห่ งนี ยังได้รับเลือกให้เป็ นมรดกโลกอีกด้วย นําท่าน
เดินชม อะตอมมิก บอมบ์ โดม หรื อที รู้ จกั กันในชื อว่า โดมปรมาณู อาคารทีอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางการ
ระเบิดมากทีสุดในบรรดาอาคารทีสามารถตังทนต่อแรงระเบิด ปัจจุบนั ตัวอาคารได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่
ในสภาพเดิ ม และได้กลายเป็ นอนุ สรณ์ เตื อนให้ระลึ กถึ งพลังทําลายล้างของระเบิ ดปรมาณู และเป็ น
สั ญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง ความหวังในสันติ ภาพและการต่ อ ต้า นการใช้
อาวุธปรมาณู นอกจากนีภายในสวนสันติภาพแห่ งนีท่านยังจะได้
พบกับ อนุ ส าวรี ย์ เ ด็ ก หญิ ง ซาดาโกะ หนึ งในเหยื อที ได้ รั บ
ผลกระทบจากการใช้ป รมาณู ใ นสงครามโลกครั งที 2 โดย
เด็กหญิงคนนี ได้รับสารกัมมันตภาพรังสี ตงแต่
ั อายุ 2 ขวบ ต่อมา
เธอป่ วยเป็ นมะเร็ งเม็ดเลือดขาว และเธอมีความเชือว่าถ้าหากเธอพับนกกระดาษได้ครบ 1,000 ตัวจะหาย
ป่ วย แม้เธอจะพยายามพับจนครบ 1,000 ตัวแล้ว แต่อาการป่ วยก็ยงั ไม่หาย เธอจึงตังใจพับเพิมอีกให้ถึง
2,000 ตัว แต่ยงั ไม่ทนั ครบ เธอก็เสี ยชีวิตลง โดยการกระทําของเด็กหญิงคนนีได้สะท้อนให้เราเห็นคุณค่า
ของชีวิต ทีเด็กหญิงซาดาโกะพยายามทําทุกอย่าง อะไรก็ได้ทีเธอมีความหวัง และได้มีชีวิตอยูต่ ่อไป
คํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที GRANVIA HIROSHIMA HOTEL หรื อเทียบเท่า
โรงแรมระดับ 4 ดาว (BRONZE GRADE) พร้อมสิงอํานวยความสะดวกครบครัน
อาทิ WI-FI บริการบริเวณล๊อบบี ใกล้สถานีรถไฟ เป็ นต้น
ข้อมูลอ้างอิงจาก WWW.JAPANICAN.COM

วันทีห้ า
: สถานีฮโิ รชิม่า - นังชินคันเซ็น
02 พ.ค. 62 จังหวัดโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

- สถานีฮิเมจิ - ปราสาทฮิเมจิ

เทียง

คํา

นําท่านเดินทางสู่ สถานีฮิโรชิม่า เปลียนบรรยากาศนําท่านสัมผัสประสบการณ์นงรถไฟความเร็
ั
วสู ง หรื อ
รถด่วนชินคันเซ็น เข้าสู่ สถานีฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโกะ ซึงตังอยูใ่ นเขตคันไซเป็ นเมืองทีเจริ ญรุ่ งเรื องและมี
จุดสําคัญทางคมนาคมอันเก่าแก่ อีกทังอุดมไปด้วยธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อีกด้วย
พาท่านสู่ ปราสาทฮิเมจิ อายุกว่า 400 ปี ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกปี ค.ศ.
1993 ปราสาทแห่ งนี มีชือเรี ยกอีกอย่างว่า ปราสาทนกกระสา
ขาว เนื องจากทาสี ขาวและมุงกระเบืองสี ขาวทังหมดนับเป็ น
ปราสาทที สวยงามที สุ ดในประเทศญีปุ่ น สร้ างบนเนิ นซาก
ป้ อมปราการเก่ า ซึ งปราสาทหลังนี มี 3 หอคอยตังลดหลัน
กัน ลงมาบนฐานหิ น ถมสู ง จากพื นดิ น มี อ าคารสร้ างเชื อม
หอคอยอย่างแน่ นหนามี กาํ แพงแข็งแรงเป็ นดุ จป้ อมปราการโดยมี คูนาเป็
ํ นปราการล้อมรอบ ชัน
ล้อมรอบกําแพงหิ นสลับด้วยประตูและเชิงเทิ นตามผนังและเชิงเทิ นมี ช่องขนาดเล็ก สําหรับยิงธนู และ
กระสุ น ใส่ ข ้าศึ ก ถึ ง แม้ว่าตัว เมื อ งฮิ เ มจิ จ ะได้รับ ความเสี ย หายจากเหตุ ก ารณ์ การทิ งระเบิ ด ในสมัย
สงครามโลกครังที2 แต่ตวั ปราสาทกลับไม่ได้รับความเสี ยหายแต่อย่างใด
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้ า ทีมีจาํ นวนประชากรมากทีสุ ดเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ
รองจากโตเกียวถือเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการขนส่ งทางเรื อของประเทศญี ปุ่ น รวมถึงเคยมี
ความสําคัญเป็ นเมืองศูนย์กลางทางการค้าของญีปุ่ นอี กด้วย ทังยังคงรักษาเอกลักษณ์เก่าแก่ไว้ได้อย่าง
กลมกลืนในขณะทีอีกด้านมีการเร่ งฟื นฟูพฒั นาในฐานะเมืองเศรษฐกิจทีสําคัญทังในปัจจุบนั และอนาคต
นําท่านเดินทางสู่ ย่ านชินไซบาชิ ถนนสายช้อปปิ งทีโด่งดัง
ที สุ ด และเป็ นหนึ งในถนนช้อ ปปิ งที เก่ าแก่ที สุ ด ของเมื อ ง
โอซาก้า แหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนม ภายในย่านนี มีร้านค้า
เก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัยและสิ นค้าหลากหลาย
รู ป แบบทังสําหรั บเด็กและผูใ้ หญ่ ซึ งย่านนี ถื อ ว่าเป็ นย่าน
แสงสี แ ละย่านบันเทิงชันนําแห่ งหนึ งของนครโอซาก้า อีก
ทังยังมีร้านอาหารทะเลที ขึนชือมากมายหลากหลาย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นทีระลึกกับสัญลักษณ์
เด่นของย่านนีคือตึกรู ปเครื องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชือดังจากญีปุ่ นนันเอง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที GRANVIA OSAKA HOTEL หรื อเทียบเท่า
โรงแรมระดับ 4 ดาว (BRONZE GRADE) พร้อมสิงอํานวยความสะดวกครบครัน
อาทิ WI-FI บริการบริเวณล๊อบบี ใกล้สถานีรถไฟ เป็ นต้น
ข้อมูลอ้างอิงจาก WWW.JAPANICAN.COM

วันทีหก : จังหวัดโอซาก้ า - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
03 พ.ค. 62
เช้า

13.00 น.
17.10 น.

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ จังหวัดโอซาก้า
เดินทางออกจาก สนามบินคันไซ โดย สายการบินไทย ชันธุรกิจ เทียวบินที TG-8065
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**อัตราค่าบริการต่ อท่ าน**
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง
อายุ - ปี

เด็กไม่ มีเตียง
อายุ - ปี

พักห้ องเดียว
เพิมท่ านละ

28 เม.ย. - 03 พ.ค. 62

79,900.-

79,900.-

69,900.-

10,500.-

** ราคาทัวร์ สําหรับผู้ร่วมเดินทาง 25 ท่ าน ขึนไป ในกรณีทีมีผ้รู ่ วมเดินทางไม่ ครบตามจํานวน
ทางบริ ษทั ของสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาทัวร์ เลือนวันเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง **

อัตราค่าบริการนีรวม
 ตั ว เ ค รื อ ง บิ น ไ ป - ก ลั บ ชั น ธุ ร กิ จ (BUSINESS CLASS) โ ด ย ส า ย ก า ร บิ น ไ ท ย ( CHARTER FLIGHT)
ไม่ สามารถสะสมไมล์ได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนามั
ํ นและประกันภัย เป็ นไปตามเงือนไขทีสายการบินกําหนด
 บริ การนําดืม วันละ 1 ขวดต่อท่าน
 บริ การสัณญาณ WI-FI บนรถโค้ ช ระหว่างการเดินทาง
 ค่าทีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทีคอยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง

 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางตามโปรแกรมและระยะเวลาทีบริ ษทั ฯ จัดขึน สําหรับผูท้ ีมีอายุตงแต่
ั
ปี ขึนไป และสูงสุดไม่เกิน 75 ปี
- กรณี ประสบอุบตั ิเหตุได้รับบาดเจ็บไม่ถึงแก่ชีวติ จํานวนเงินทุนประกันสู งสุ ดไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
- กรณี ประสบอุบตั ิเหตุถึงแก่ชีวิต จํานวนเงินทุนประกันสู งสุดไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

- กรณี ผเู ้ ดินทางอายุตากว่
ํ า ปี หรื อสู งกว่า
ได้ **มีค่าใช้จ่ายเพิมเติม**

ปี ประสงค์จะทําประกันการเดินทางสามารถแจ้งทางบริ ษทั ฯ
(หมายเหตุ) : รายละเอียดเพิมเติมสามารถติดต่อสอบถามเจ้ าหน้ าทีของบริษัท

อัตราค่าบริการนีไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของท่าน เช่น ค่าอาหาร เครื องดืม ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ หรื อค่ายานพาหนะอืนๆ เป็ นต้น
ซึ งนอกเหนือจากทีระบุไว้ตามรายการทัวร์
 ค่าปรับ สําหรับนําหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว้
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าประเทศญีปุ่ นสําหรับบุคคลต่างด้าว หรื อท่านผูป้ ระสงค์จะพํานักในประเทศญีปุ่ นเกิน วันหรื อไป
ทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อืนๆ ทีเข้าเงือนไขทีจะต้องยืนขอวีซ่าตามปกติ
 ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม

ข้ อมูลเกียวกับข้อจํากัดเรื องอาหาร
 เมือเจ้าหน้าทีของทางบริ ษทั ฯ ได้ยืนยันการเดินทางของกรุ๊ ปต่อท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าทีจะนําส่ งเอกสารเพือสอบถาม
ข้อมูลด้านอาหารและสุ ขภาพของท่านเพือนําเป็ นข้อมูลสําหรับการจัดเตรี ยมอาหารสําหรับท่านตลอดการเดินทาง โดย
กรุ ณาตอบกลับล่วงหน้ าอย่างน้ อย วันก่ อนการเดินทาง
 ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ อ้างอิงตามเอกสารทีท่านได้ระบุไว้เท่านัน ดังนันเพือประโยชน์ต่อตัวท่านเอง กรุ ณากรอก
ข้ อมูลด้ วยตัวเอง
 กรณี ทีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารจําพวกซู ชิ ซาชิมิ (ของดิบทุกประเภท) นันรวมถึงท่านไม่สามารถทานของ
ดิบทีไม่ปรุ งสุ กตามวัฒนธรรมการรับประทานของชาวญีปุ่ นทุกชนิดไม่ว่าจะเป็ น ปลาแซลมอน ปลาฮามาจิ ฯลฯ หมึก
หอย กุง้ หรื ออืนๆ โดยทางภัตตาคารจะเปลียนเป็ นเมนูทีเป็ นผัก , เต้าหู ้ หรื ออืนๆ ทดแทนตามความเหมาะสม
 ในกรณี ทีท่านไม่กรอกและนําส่ งเอกสารดังกล่าวส่ งคืนแก่ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ จัดเตรี ยมอาหารตาม
รายการทัวร์ ปกติ หรื อหากท่ านขอเปลียนแปลง เพิมเติมรายการอาหารเมือเดินทางถึงญีปุ่ นแล้ วอาจมีค่าใช้ จ่ายเพิมเติม
นอกเหนือจากรายการทัวร์

เงือนไขการชําระเงิน
 กรุ ณายืนยันการเดินทางและชําระเงินมัดจําขันตําท่านละ , บาท ภายใน วันนับจากวันทีท่านทําการจองกรณี ไม่
เป็ นไปตามกําหนด บริ ษทั ฯขออนุญาตยกเลิกการจองของท่านโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ค่าทัวร์ ส่วนทีเหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ทงหมดก่
ั
อนการเดิ นทาง อย่างน้อย วันทําการ มิเช่ นนันบริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ ในการยกเลิ กการเดิ นทางของท่าน และการคื นเงิ นทังหมดหรื อบางส่ วนตามค่าใช้จ่ายที เกิ ดขึ นจริ ง การ
เดินทางในช่วงเทศกาลท่องเทียวหรื อวันหยุดต่อเนือง อาจจะมีการเรี ยกเก็บค่าทัวร์ เร็ วกว่าทีกําหนดไว้ขา้ งต้น

การยกเลิกและการเปลียนแปลง
 สําหรับโปรแกรมทัวร์ ทีเป็ นเทียวบินเช่าเหมาลํา ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกทุกกรณี และจะไม่มีการคืน
เงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั
ทังนี หากมีเหตุจาํ เป็ นทีจะต้องยกเลิ กการเดิ นทาง สามารถเปลี ยนชื อผูเ้ ดินทางแทนได้
ภายใน วัน ก่อนวันเดินทาง

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
 อัตราค่า บริ ก ารคิ ด คํานวณจากอัต ราแลกเปลี ยน และราคาตัวเครื องบิ น ในปั จ จุ บ นั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ในการ
ปรับเปลียนราคาค่าบริ การในกรณี ทีมีการขึนราคาค่าตัวเครื องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนี ยมนํามัน หรื อ
มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลียนได้ปรับขึนในช่วงใกล้วนั ทีคณะจะเดินทาง
 บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพือท่องเทียวเท่านัน การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอืน
ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่ งสิ นค้าหนี ภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขน
อาวุธสงคราม การก่อการร้ าย และ อืน ๆ ทีเข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริ ษทั ฯ มิได้มีส่วนรู ้ เห็ น เกียวข้อง
หรื อ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกล่าวทังสิ น
 หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนันๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ น
เหตุผลซึ งอยู่นอกเหนื ออํานาจ และความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบคื นเงิ น
ทังหมด และหากการปฏิเสธนันส่ งผลให้ท่านไม่สามารถเดิ นทางต่อไปได้ ไกด์รวมถึ งทางคณะทัวร์ ท่านอืน ๆ จะไม่
สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ นต้องออกเดิ นทางตามโปรแกรมทีวางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทําหน้าที
ประสานงานและเจ้าหน้าทีจะทําการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
 บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมื องของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมื องให้กบั ชาวต่างชาติ
หรื อ คนต่างด้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทําหน้าทีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํ นาจสิ ทธิ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคน
เข้าเมืองเท่านัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากการยกเลิ กหรื อความล่าช้าของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิ วตั ิ รั ฐประหาร ทีอยู่นอกเหนื อการควบคุ มของทางบริ ษทั ฯ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิมเติม ทีเกิ ดขึ นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่ น การเจ็บป่ วย การถู กทําร้ าย การสู ญหาย ความล่ าช้าหรื อจาก
อุบตั ิเหตุต่างๆ
 บริ ษทั ฯ จะทําหน้าทีเป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมือเกิดการสู ญหาย
ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
 ในระหว่างการท่องเที ยวนี หากท่านไม่ใช้บ ริ การใด ๆ ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่ วน ถื อว่าท่านสละสิ ทธิ ไม่ส ามารถ
เรี ยกร้ องขอคืนค่าบริ การได้ หากท่านไม่เดิ นทางกลับพร้ อมคณะทัวร์ ตัวเครื องบินขากลับซึ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถ
นํามาขอคืนเงินได้

 ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการยกเลิก หรื อเปลียนกําหนดการเดินทาง หากมีผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที
กําหนดไว้
 ค่าบริ การทีท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละ
แห่ งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนันหากท่านมีเหตุอนั ใดทีทําให้ท่านไม่ได้ท่องเทียวพร้อมคณะตามรายการทีระบุไว้ ท่าน
จะขอคืนค่าบริ การไม่ได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะเปลี ยนแปลงรายการทัว ร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ ต่างๆ ทังนี ทางบริ ษทั ฯจะ
ยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสําคัญ
เงือนไขนอกเหนือความรั บผิดชอบ
 ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่ วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกซื อสิ นค้าต่างๆในระหว่างการเดิ นทาง
ท่องเทียวด้วยตัวท่านเอง บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิ ดความไม่พึงพอใจในสิ นค้าทีผูเ้ ดินทางได้ซือ
ระหว่างการเดินทางท่องเทียวนี
 ผูเ้ ดิ นทางต้องรั บผิดชอบต่อการจัด เก็ บ และ ดู แลทรั พย์สิ นส่ วนตัว ของมี ค่ าต่ าง ๆ อย่างระมัด ระวัง บริ ษทั ฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสู ญหายของ ทรัพย์สินส่ วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทียว อันมี
สาเหตุมาจากผูเ้ ดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่
พึงพอใจของผูเ้ ดินทางทีเกียวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนี ยภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของ
ประชาชนในประเทศทีเดินทางไป
คําแนะนําและข้ อควรระวังในการเดินทาง
 ทุกประเทศมีมิจฉาชี พ โดยเฉพาะแหล่ งท่ องเที ยวสําคัญ ผูเ้ ดินทางควรมีความระมัดระวัง ตัวเองอยู่เสมอระหว่างการ
เดินทางท่องเทียว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 ผูเ้ ดิ นทางควรเก็บหนังสื อเดิ นทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในทีปลอดภัย โดยหมันตรวจสอบดู อยูเ่ สมอ ตลอดระยะเวลา
การเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสู ญหาย หรื อ ถูกขโมยจากผูไ้ ม่หวังดี
 อุบตั ิเหตุเป็ นสิ งทีไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึนได้ทุกวินาที ระหว่างการเดิ นทางท่องเทียว ผูเ้ ดินทางควรใส่ ใจ
ต่อคําเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเทียวอย่างระมัดระวังและไม่ประมาท
 การเลื อกซื อสิ นค้าระหว่างการเดิ นทาง ผูเ้ ดิ นทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลื อกซื อสิ นค้า จากคุ ณภาพ ราคา
และความพึงพอใจ อย่างถีถ้วน สิ นค้าในทุกประเทศมีทงที
ั มีคุณภาพดี ปานกลาง หรื อ คุณภาพตํา แตกต่างกันไป สิ ทธิใน
การจะซือหรื อไม่ซือเป็ นของผูเ้ ดินทาง
 ผูเ้ ดิ น ทางควรจดบัน ทึ ก เบอร์ โ ทรของมัค คุ เ ทศก์ หัวหน้า ทัวร์ หรื อ ผูร้ ่ ว มเดิ น ทางท่า นอื น เผือกรณี มี เหตุ ฉุ ก เฉิ น จะ
สามารถติดต่อกันได้
 ผูเ้ ดิ นทางควรเลือกซื อประกันภัยการเดินทางเพิมเติม เพือการคุม
้ ครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
หากเกิดกรณี ฉุกเฉิ น

