KYUSHU EXPERT GROUP

 สัมผัสประสบการณ์การนัง ชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว – กม./ชัวโมง
 เทียวเมืองฮิโรชิม่า เมืองแห่งนํา สวนสันติภาพ โดมปรมาณู
 เสาโทริ ขนาดใหญ่สงู
เมตร ทีศาลเจ้าอิซึคุชิม่า (มรดกโลก) และชิมหอยนางรม ทีเกาะมิยาจิมะ
 แช่ออนเซน คืน : อาทิ ยุดะออนเซน นําพุรอ้ นทีมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานหลายร้อยปี ที
จังหวัดยามากุจิ ฯลฯ
 ชม เสาโทริอิ
ต้น ทีเมืองนากาโตะ
 ช้อปปิ งถุงโชคดี (Lucky Bag) วันที - มกราคม ของทุกปี
วันศุกร์ที
. น.

ธ.ค.

กรุ งเทพฯ
พร้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์
ประตู 3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าทีบริษัท คอยอํานวยความสะดวก และดําเนินการด้าน
เอกสารแก่ท่าน

วันเสาร์ที
. น.

ธ.ค.

กรุ งเทพฯ – ฟุคุโอกะ – ฮิโรชิมา
ออกเดินทางสูเ่ มืองฟุคโุ อกะ โดยเทียวบินที TG-8106 Charter Flight เทียวบินพิเศษ
(ใช้เวลาบิน . ชัวโมง) บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองฯ
ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองทีใหญ่ทีสุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สดุ ของ
ประเทศญีปุ่ น เป็ นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลังผ่านการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ออกเดินทางสู่ สถานีฮากาตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ นาที)
ถึง สถานีฮากาตะ
ออกเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิมา่ โดย รถไฟชินคันเซน เป็ นรถไฟความเร็วสูงชันนําของ
โลกทีเชือมระหว่างเมืองต่างๆ ในญีปุ่ น แล่นด้วยความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรต่อ
ชัวโมง
ถึง สถานีฮิโรชิม่า เมืองฮิโรชิม่า เมืองแห่งนํา เพราะมีแม่นาใสสะอาดไหลผ่
ํ
านถึง 6
สาย จุดเริมต้นของเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบฮิโรชิม่าสไตล์ โอโกโนมิยากิ
ออกเดินทางสู่ ชุกเคอิ การ์เด้น
นําท่านชม ชุกเคอิ การ์เด้น สวนสไตล์ญีปุ่ นแท้ ตังอยู่ใจกลางฮิโรชิมะ และถูก
กําหนดอย่างเป็ นทางการให้เป็ นสถานทีทีมีความงดงามระดับชาติ สร้างขึนในสมัยเอ
โดะ หรือราว
ก่อน โดย ซามุไรผูค้ รองนคร อาซาโนะ นางะอากิระ โดยสร้างเป็ น

. น.
. น.
. น.
. น.
. น.
. น.
. น.
. น.
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แบบวิลล่า การ์เด้น สวนนีมีชือเสียงมากในหมู่ชาวฮิโรชิม่า เพราะสไตล์การออกแบบที
เป็ นแบบฉบับของสวนในสมัยนัน
ออกเดินทางสู่ สวนสันติภาพฮิโรชิมา่
นําท่านชม สวนสันติภาพฮิโรชิม่า (มรดกโลก) ทีสร้างขึนมาเพืออธิษฐานให้โลกมี
แต่สนั ติภาพตลอดกาล ตังอยู่ตรงใจกลางเมืองฮิโรชิมา่ ซึงเป็ นจุดทิงระเบิดปรมาณู
ชม สัญลักษณ์ของเมืองฮิโรชิม่า โดมปรมาณู สถาปั ตยกรรมทีได้รบั ความเสียหาย
จากการทิงระเบิดปรมาณูในฮิโรชิม่า แต่กลับไม่มีการทรุ ดตัวหรือถล่มลงมาราวกับ
ปาฏิหารย์ โดยได้รบั การขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์ยเู นสโก
ออกเดินทางสู่ ถนนฮอนโดริ
เชิญท่านเดินเล่นช้อปปิ งบน ถนนฮอนโดริ ย่านการค้าถนนคนเดินแบบมีหลังคา มี
การปิ ดการจราจร และเรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร เริมต้นตังแต่บริเวณใกล้ กับ
สวนสันติภาพ ทอดตัวไปทางทิศตะวันออกประมาณครึงกิโลเมตร และห้ามพลาดทีจะ
ลิมลองอาหารจานเด็ดของฮิโรชิม่า โอโคโนมิยากิสไตล์ฮิโรชิมา่
ออกเดินทางสู่ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร แบบคุชิคัทสึ ซีฟ้ ดู และผัดเสียบไม้ทอด
ออกเดินทางสูท่ พัี ก
จากนันท่านสามารถออกมาชม เทศกาล งานแสดงไฟ “Hiroshima Dreamination” ที
จัดเป็ นประจําระหว่างวันที 17 พ.ย. – ม.ค. ของทุกปี เวลา 05.30 – 22.30 น. ทาง
เมืองจะประดับประดาไฟ . ล้านดวง บนถนน Peace Boulevard ซึงอยู่ตรงข้าม
โรงแรม
พักที
ANA CROWNE PLAZA HIROSHIMA 

. น.
. น.

. น.
. น.

. น.
. น.
. น.

วันอาทิตย์ที
. น.
. น.
. น.
. น.

ธ.ค.

ฮิโรชิมา – เกาะมิยาจิมะ – อิวาคูนิ – ยามากุจิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ท่าเรือ
ออกเดินทางโดย เรือเฟอร์รี สู่ เกาะมิยาจิมะ เกาะทีอบอวลไปด้วยบรรยากาศเร้น
ลับชวนพิศวงมีสญ
ั ลักษณ์อนั โด่งดังคือประตูโทริอสิ ีแดงสดทีตังตระหง่านอยู่กลางทะเล
นําท่านสักการะ ศาลเจ้าอิซึคุชิม่า (UNESCO, World Heritage) ศาลเจ้าทีสําคัญ
ทีสุดบนเกาะ โดยไทระ โนะ คิโยโมริ ผูน้ าํ การการเมืองคนสําคัญของประเทศญีปุ่ นใน
สมัยเฮอัง ได้มีคาํ สังให้สร้างศาลเจ้าแห่งนีขึนมาเมือประมาณช่วงศตวรรษที
เพือ
เป็ นศาลเจ้าประจําตระกูลไทระ ตัวศาลเจ้ามีลกั ษณะเหมือนท่าเรือ จุดเด่นทีสุดคือ
ประตูทางเข้าวัด หรือ เสาโทริอิขนาดใหญ่สงู
เมตร ทีตังอยู่กลางนํา เสาสีสม้ ทีมีขา
ตังอยู่ ขาเพือรองรับนําหนักประมาณ ตัน ไม่มีการเจาะเสาเข็มฝังดิน
** หมายเหตุ เสาโทริอิ ขณะนีกําลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโดยเริม ตังแต่วนั ที
ส.ค. ปี นี แต่วิวทิวทัศน์แถวนัน ก็คมุ้ ค่าทีจะเดินทางไปเช็คอินและเซลฟี ค่ะ **
ให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายรูปบนเกาะตามอัธยาศัย นอกจากสถาปัตยกรรมอันตระการตา
แล้ว ยังมีกวางน้อยเดินขวักไขว่ คอยต้อนรับผูท้ มาเยี
ี ยมเยือนอย่างไม่หยุดหย่อน
รวมถึงให้ท่านได้ลองชิมหอยนางรม เกาะมิยาจิมะ เป็ นถินทีมีหอยดี หอยดัง เป็ น
สวรรค์ของคนรักหอย เรียกได้ว่าเป็ น OTOP เด็ดของจังหวัดเลยก็ว่าได้
- โมมิจิเต็น เป็ นของคาวทานเล่นทีมีรูปร่างลักษณะเหมือนใบเมเปิ ล มีหลายรสชาติ
แบ่งตามส่วนผสมทีใส่ไม่ว่าจะเป็ น กุง้ , ปลาหมึก, ปลาอานาโกะ และ หอยนางรม
ทอดร้อนๆ ชินละประมาณ เยน
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- หอยนางรมย่าง เมนูนีไม่ควรพลาดเลย หรือใครชอบทานแบบสดๆ ก็มีให้เลือก
เช่นกัน หอยทีนีตัวใหญ่ หวานมาก และสดมากๆ ถาดละ ตัว ราคาประมาณ
– เยน เลือกซอสตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นโชยุ, มะนาว, ชีส, พริก ฯลฯ
- KAKI Fry (Deep fried Oyster) หรือ หอยนางรมชุบแป้งทอด เป็ นอาหารจานเด็ด
จานดัง ทีคนรักหอยต้องไม่พลาด เซ็ทนึงประมาณ
เยน เสิรฟ์ พร้อมกับหอย
ตัวเป้งๆ ตัว ข้าว และซุปมิโซะ
- Momiji Croissant โมมิจิ ครัวซองต์ หลังจากทานอาหารคาวแล้ว ตบท้ายด้วยเมนู
ของหวาน ชินละปนะมาณ
เยน กรอบนอก นุ่มใน กลินหอมฟุ้ง กับไส้แน่นๆ
ไม่ว่าจะเป็ นไส้ถวแดง,
ั
ไส้คสั ตาร์ด, ไส้แอปเปิ ล, ไส้ชอคโกแลต, ไส้มะนาว และไส้
ชีส แนะนําให้ทานตอนร้อนๆ
(อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)
ออกเดินทางโดย เรือเฟอร์รี สู่ ฮิโรชิม่า
ออกเดินทางสู่ เมืองอิวาคูนิ จังหวัดยามากุจิ
นําท่านชม สะพานไม้คินไตเกียว สะพานไม้เก่าแก่ทได้
ี รบั การขนานนามว่าเป็ น ใน
ของสะพานทีสวยทีสุด ด้วยความมหัศจรรย์ของภูมิปัญญาชาวญีปุ่ นโบราณทีสร้าง
ขึนโดยไม่มีการใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว มีลกั ษณะเป็ นสะพานไม้ โค้ง กว้าง เมตร
ความยาว . เมตร และได้รบั การขึนทะเบียนเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศ
ญีปุ่ นอีกด้วย
ออกเดินทางสูท่ พัี ก
เชิญท่านพักผ่อนสไตล์นิปปอน กับการแช่ออนเซน ยุดะออนเซน เป็ นแหล่งนําพุรอ้ นทีมี
ประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานหลายร้อยปี ของจังหวัดยามากุจิ
โดดเด่นด้วยนําแร่ที
นุ่มนวล และซึมซาบเข้าสูผ่ ิวได้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ
พักที
KAMAFUKU HOTEL (YUDA ONSEN) หรือ
NEW TANAKA (YUDA ONSEN) 

. น.
. น.
. น.

. น.

. น.

วันจันทร์ที
. น.
. น.
. น.

. น.
. น.

ม.ค.

ยามากุจิ – เกาะสึโนะชิมะ – ชิโมโนะเซกิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ วัดรุรโิ คจิ
นําท่านชม วัดรุริโคจิ วัดในศาสนาพุทธ จุดเด่นของวัดนีคือมีเจดีย ์ ชันทียิงใหญ่และ
สวยงามทีสุดติด ใน ของประเทศญีปุ่ น สร้างขึนในปี ค.ศ.
มีความสูงทังหมด
. เมตร รูปแบบสถาปั ตยกรรมจะออกไปทางศิลปะของญีปุ่ น ผสมผสานกับการ
สถาปั ตยกรรมของจีน หลังคาได้ถกู สร้างขึนมาจากเปลือกไม้ไซปรัสทีถูกทอรวมกัน ถือ
ว่าเป็ นเจดีย ์ ชันทีเก่าแก่ทีสุดในอันดับที ของประเทศ และได้ถูก กล่าวว่าเป็ นสิง
ปลูกสร้างของยุคมูโรมาชิทยัี งคงสวยทีสุด เช่นเดียวกับวัดฮอยุจิ ในเมืองนารา และได
โกะจิ ของเกียวโต
ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอากิโยชิได
ชมที ราบสูง อากิโยชิได เป็ นแอ่งทีราบสูงล้อมรอบด้วยเทือกเขาระดับความสูง
เมตร ถึง
เมตร พืนดินสูงจากระดับนําทะเล
เมตร ถึง
เมตร เคยเป็ นแนว
ปะการังในทะเลทางตอนใต้มาก่อน สภาพของกองหินปูนทีกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ
บนทุ่งหญ้าทําให้เกิดวิวทิวทัศน์ทีดูแปลกตา เป็ นหินปูนจากมหายุคพาลีโอโซ อิกเป็ น
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ส่วนใหญ่ ลึกลงไปใต้พนดิ
ื นมีถาหิ
ํ นปูนทีเกิดจากการกัดเซาะของนําฝนกระจายตัวอยู่
เป็ นจํานวนมาก
นําท่านชม ถําอากิโยชิได ถําหินปูนทีใหญ่ทีสุดในยามากูจิ ถําแห่งนีตังอยู่ใต้ดินของที
ราบสูงอากิโยชิได มีพืนที
–
เมตร ด้วยความสูง เมตรของทางเข้าและจุด
ใต้ดินทีลึกทีสุดที
เมตร มีความยาวประมาณ กิโลเมตร โดยเปิ ดให้เข้าชม
กิโลเมตร อุณหภูมิภายในจะอยู่ที องศาเซนเซียสทังสีฤดู ดังนันมันจะมี อุณหภูมิที
หนาวในฤดูรอ้ น และอบอุ่นในฤดูหนาว ทําให้คณ
ุ รูส้ กึ สบายตลอดทังปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เกาะสึโนะชิมะ
แวะถ่ายรูป สะพานสึโนะชิมะ ทีเปิ ดให้ใช้บริการในปี เฮเซที (ค.ศ.
) เป็ นหนึง
ในสะพานทียาวทีสุดของประเทศญีปุ่ น (ยาวถึง , เมตร) สะพานเชือมเกาะ ที
ใหญ่ทีสุด ส่วนเว้าส่วนโค้งของสะพานก็มองดูสวยงามตัดกับสีนาเงิ
ํ นเข้มของทะเลอา
มากาเสะทีสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ทีเข้ากันได้อย่างสวยงาม
ออกเดินทางสู่ ประภาคารสึโนะชิมะ
นําท่านชม ประภาคารสึโนะชิมะ มรดกทางวัฒนธรรมอันลําค่าแห่งสมัยเมจิ ตังอยู่ใน
สวนสาธารณะทางฝังตะวันตกตอนเหนือของเกาะ
ประภาคารของทีนีเป็ นแบบ
ตะวันตกทีถูกใช้ครังแรกในสมัยเมจิที ถึงแม้ว่าจะผ่านไปกว่า
ปี แล้ว ทําให้ได้
สัมผัสถึงกลินอายของประวัตศิ าสตร์ทีหลงเหลืออยู่ ประภาคารแห่งนีก็ยงั ถูกใช้งาน
เรือยมาจนถึงปัจจุบนั
ออกเดินทางสูท่ พัี ก
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ

. น.
. น.
. น.

. น.
. น.

. น.
. น.

วันอังคารที
. น.
. น.
. น.

.
.
.
.

น.
น.
น.
น.

พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนําแร่ญปุ่ี น (ออนเซ็น) เพือเป็ นการ
พักผ่อนจากการทีได้เหน็ ดเหนื อยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทังวัน
พักที
NISHINAGATO RESORT 

ม.ค.

ชิโมโนะเซกิ – นากาโตะ – โมจิโค – ฟุคุโอกะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ
นําท่านชม ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ ศาลเจ้าสร้างขึนในปี
ผูศ้ รัทธาส่วนใหญ่
เป็ นชาวประมงท้องถิน แห่งนีเห็นจะเป็ นเสาโทริอิ
ต้นทีตังเรียงรายเป็ นระยะทาง
กว่า
เมตร ( ฟุต) นักท่องเทียวทีมาเยือนนิยมเดินใต้เสาโทริอทิ ี ทอดยาว
คล้ายอุโมงค์พลางอธิษฐานเกียวกับเรืองต่างๆ เช่น ขอให้ประกอบธุรกิจสําเร็จ ขอให้
เดินทางปลอดภัย เป็ นต้น ว่ากันว่าเทพเจ้าสามารถช่วยให้คาํ ขอต่างๆ เป็ นจริงได้ซงึ
รวมไปถึงการขอให้พบเนือคู่ และการมีบตุ ร ทีนีได้รบั เลือกเป็ นหนึงใน สถานทีทีสวย
ทีสุดในญีปุ่ น โดยสืออเมริกนั ในปี
ออกเดินทางสู่ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบยาคินิคุ
ออกเดินทางสู่ โมจิโกะ เรโทร
เชิญท่านเดินเล่น ช้อปปิ งที โมจิโกะ เรโทร ท่าเรือโมจิโกะ ทีเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่า
ปี มาตังแต่ตน้ ยุคสมัยเมจิมาจนถึงปั จจุบนั ปัจจุบนั เป็ นสถานที
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. น.
. น.

. น.
. น.
วันพุธที ม.ค.
. น.

. น.
. น.

. น.
. น.
. น.

ท่องเทียว และทีพบปะของชาวเมืองคิตะคิวชูทีชิคแอนคูลทีสุด ในฐานะเมืองท่า
แลกเปลียนวัฒนธรรมกับชาติตะวันตก
ทําให้ได้รบั อิทธิพลทางด้านสถาปั ตยกรรม
อาคารบ้านเรือนบริเวณโดยรอบ สร้างออกมาในสไตล์เรโทรยุโรเปี ยน ทําให้ไม่ว่าจะ
เดินไปทีมุมไหนของท่าเรือก็จะเจอจุดทีทําให้คณ
ุ ต้องหยุดถ่ายรูป
ออกเดินทางสู่ สถานีเคเบิลคาร์
นําท่านขึนสู่ ภูเขาซารากุระ (Mount Sarakura) มีความสูงทังหมดถึง , เมตร
โดยเคเบิลคาร์ทยาวที
ี
สุดในคิวชู วิงทีระดับความสูงถึง
เมตรขึนไป และใช้เวลา
ประมาณ นาทีทีจะไปถึงสถานียามานากะ จากเคเบิลคาร์ดงั กล่าว ต่อด้วยสโล้ปคาร์
ขึนไปถึงยอดเขา จากยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองคิตะคิวชู สะพานวา
คะโตะ และอืนๆ ได้ทีทางเดินชมธรรมชาติของเกาะคิวชูเหนือ โดยเฉพาะวิวยามคําคืน
ทีภูเขาซารากุระนียังถูกเลือกให้เป็ นวิวยามคําคืนยอดนิยมอีกด้วย
ออกเดินทางสูท่ พัี ก
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ
พักที
ACTIVE & RESORT FUKUOKA YAHATA
ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เชิญท่านช้อปปิ งที ห้างสรรพค้า AEON (เดินจากโรงแรมประมาณ นาที) ท่าน
สามารถเลือกซือหาของใช้ประจําวันต่างๆ
ทีน่าใช้ในสไตล์ญีปุ่ นได้
รวมไปถึง
เครืองสําอางแบรนด์ ญีปุ่ นต่างๆ รวมไปถึงเครืองอุปโภค และบริโภคชือดังมากมาย
ขนมขบเคียว บะหมีกึงสําเร็จรูป ผงโรยข้าว เครืองปรุงสําเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพู
สบู่ ยาสีฟัน และของใช้ประจําวันอืนๆ อีกมากมายได้ทีนี
ห้ามพลาด!! ช้อปปิ งถุงโชคดี หรือ ลักกีแบค จากร้านค้าแบรนด์ต่างๆ ทีจัด
สินค้าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจําหน่ายในราคาพิเศษสุด ซึงจะทํา
เฉพาะในช่วงปี ใหม่ระหว่างวันที 1-3 มกราคมนีเท่านัน
(ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เพือให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งอย่างเต็มที)
ออกเดินทางสู่ คาแนล ซิตี
เชิญท่านช้อปปิ งที คาแนล ซิตี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็ นศูนย์รวมร้านค้า
และร้านอาหารขนาดใหญ่ตงอยู
ั ่รมิ นํา ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้าง
แห่งนีด้วย นอกจากนันยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตูเ้ กมส์ รวมทังโรงแรมอีก
แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็ นพืนทีเปิ ดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสนั ทีแปลกตาเพือให้
ได้บรรยากาศทีน่าตืนตาตืนใจ ตรงกลางของคลองจําลองนีจะมีการแสดงนําพุแสงสี
เสียง ตังแต่เปิ ดจนปิ ด ทุกๆ ครึงชัวโมง มีรา้ นค้ามากกว่า 250 ร้าน ทังร้านทีมีเฉพาะใน
ญีปุ่ น และร้านมาจากต่างประเทศ มีรา้ นอาหารให้บริการหลากหลายแบบทังอาหาร
ญีปุ่ น และอาหารชาติอนๆ
ื ในราคาทีไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะทีชัน 5
จะมีส่วนทีเรียกว่า ราเมน สเตเดียม ทีจะมีรา้ นราเมนทีมาจากส่วนต่างๆ ของประเทศ
ญีปุ่ น รวมทังราเมนสไตล์ฟคุ โุ อกะทีเรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย
ออกเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบิน TG-8109 Charter Flight เทียวบินพิเศษ
(ใช้เวลาบิน . ชัวโมง) บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองฯ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ สําหรับคณะอย่างตํา 35 ท่าน
ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง)
59,900.- บาท
ผูใ้ หญ่พกั ห้องเดียว
, .- บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
, .- บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
, .- บาท
หมายเหตุ กรณีตอ้ งการเดินทางโดยทีนังชันธุรกิจ ราคาเพิมท่านละ , .- บาท
อัตราค่าบริการนีรวม
• ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
• ค่าภาษี สนามบิน, ภาษี นามั
ํ น และประกันภัยทุกแห่ง
• ค่าทีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทคอยอานวยความสะดวกให้
ี
กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนือง จาก
อุบตั ิเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
• นําหนักกระเป๋ า 40 กิโลกรัม สําหรับทีนังชันธุรกิจ และนําหนักกระเป๋ า 30 กิโลกรัม สําหรับทีนังชันประหยัด กรณี
นําหนักเกินจากทีกําหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิม
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าปรับ สาหรับนําหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว้
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทําหนังสือเดินทาง
• ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ , บาท ตลอดการเดินทาง
• ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษี มลู ค่าเพิม
เงือนไขการชําระเงิน
• กรุณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํา ภายใน 48 ชัวโมงนับจากการสํารองทีนัง ท่านละ 10,000 บาท และ
กรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทางเพือทําการจองทีนัง ในกรณีเดินทางชันธุรกิจ มัดจําท่านละ
20,000 บาท
• ค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงหมดก่
ั
อนการเดินทาง อย่างน้อย 25 วัน
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากว่ามีการนําสิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสีย
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทังในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวทีพํานักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ทเหนื
ี อการณ์ควบคุม
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมดแล้
ั
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ
ทังหมด
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ใบจองทัวร์ HIROSHIMA HIGHLIGHT
ธันวาคม
– มกราคม
1. ชือ / นามสกุล

ผูจ้ อง............................................................................................................
วันที ...............................................

2. ชือ / นามสกุล
ผูเ้ ดินทาง (เป็ นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
5. ..................................................................................................................
6. ..................................................................................................................
3. เบอร์ติดต่อ .................................................................................................................................
4. ทีอยู่ปัจจุบนั (ทีติดต่อได้สะดวก) ...................................................................................................
5. ประเภทห้องพัก
6.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL)
6.2 ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
6.3 ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
6.4 ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
6.5 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม
6.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL)

..... ห้อง
..... ห้อง
..... ห้อง (มีเตียง)
..... ห้อง (ไม่มีเตียง)
..... ห้อง
..... ห้อง

6. อาหาร
ไม่ทานเนือวัว
ไม่ทานเนือหมู
อืนๆ ............................................................

ไม่ทานสัตว์ปีก

7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่

เคย ประเทศ ..................................
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ไม่เคย

ทานมังสวิรตั ิ

