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 สมัผสัประสบการณก์ารนงั ชินคนัเซน รถไฟความเรว็สงู ดว้ยความเร็ว  –  กม./ชวัโมง 
 เทยีวเมืองฮิโรชิม่า เมืองแห่งนาํ สวนสนัติภาพ โดมปรมาณ ู
 เสาโทริ ขนาดใหญ่สงู  เมตร ทีศาลเจ้าอิซึคุชิม่า (มรดกโลก) และชิมหอยนางรม ทเีกาะมิยาจิมะ 

 แช่ออนเซน  คืน : อาทิ ยุดะออนเซน นาํพรุอ้นทีมีประวติัศาสตรเ์ก่าแก่ยาวนานหลายรอ้ยปี ที
จังหวัดยามากุจิ ฯลฯ 

 ชม เสาโทริอิ  ต้น ทเีมืองนากาโตะ  
 ช้อปปิงถุงโชคดี (Lucky Bag) วันท ี -  มกราคม ของทุกปี 

 
วันศุกรท์ ี  ธ.ค.  กรุงเทพฯ 

.  น. พรอ้มกนัทีท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ ชนั 4 หนา้เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย อินเตอร ์
ประต ู 3 แถว C โดยมีเจา้หนา้ทีบริษัท คอยอาํนวยความสะดวก และดาํเนินการดา้น
เอกสารแก่ท่าน 

 
วันเสารท์ ี  ธ.ค.  กรุงเทพฯ – ฟคุุโอกะ – ฮิโรชิมา 

.  น. ออกเดินทางสูเ่มืองฟคุโุอกะ โดยเทียวบินที TG-8106 Charter Flight เทยีวบินพิเศษ 
(ใชเ้วลาบิน .  ชวัโมง) บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองฯ 

.  น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองทีใหญ่ทีสดุบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใตส้ดุของ
ประเทศญีปุ่ น เป็นเมืองศนูยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย ์ หลงัผ่านการตรวจลงตรา
หนงัสือเดินทาง และพิธีการศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

.  น. ออกเดินทางสู ่สถานีฮากาตะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  นาที)  

.  น. ถึง สถานีฮากาตะ  

.  น. ออกเดินทางสู ่ เมืองฮิโรชิมา่ โดย รถไฟชนิคันเซน เป็นรถไฟความเรว็สงูชนันาํของ
โลกทีเชอืมระหว่างเมืองต่างๆ ในญีปุ่ น แล่นดว้ยความเรว็ประมาณ 300 กิโลเมตรต่อ
ชวัโมง  

.  น. ถึง สถานีฮิโรชิม่า เมืองฮิโรชิม่า เมืองแห่งนาํ เพราะมีแม่นาํใสสะอาดไหลผ่านถึง 6 
สาย จดุเรมิตน้ของเมือง 

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบฮิโรชิม่าสไตล ์โอโกโนมิยาก ิ 

.  น. ออกเดินทางสู ่ชกุเคอิ การเ์ดน้  

.  น. นาํท่านชม ชุกเคอิ การเ์ด้น สวนสไตลญี์ปุ่ นแท ้ ตงัอยู่ใจกลางฮิโรชมิะ และถกู  
กาํหนดอย่างเป็นทางการใหเ้ป็นสถานททีมีีความงดงามระดบัชาติ สรา้งขึนในสมยัเอ
โดะ หรือราว  ก่อน โดย ซามไุรผูค้รองนคร อาซาโนะ นางะอากิระ โดยสรา้งเป็น
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แบบวิลล่า การเ์ดน้ สวนนมีีชือเสียงมากในหมู่ชาวฮิโรชิม่า เพราะสไตลก์ารออกแบบที
เป็นแบบฉบบัของสวนในสมยันนั 

.  น. ออกเดินทางสู ่สวนสนัติภาพฮิโรชมิา่ 

.  น. นาํท่านชม สวนสนัติภาพฮิโรชิม่า (มรดกโลก) ทสีรา้งขึนมาเพืออธิษฐานใหโ้ลกมี
แต่สนัติภาพตลอดกาล ตงัอยู่ตรงใจกลางเมืองฮิโรชมิา่ซึงเป็นจดุทงิระเบิดปรมาณู  
ชม สญัลกัษณข์องเมืองฮิโรชิม่า โดมปรมาณู สถาปัตยกรรมทีไดร้บัความเสียหาย  
จากการทิงระเบิดปรมาณูในฮิโรชิม่า แต่กลบัไม่มีการทรุดตวัหรือถล่มลงมาราวกบั
ปาฏิหารย ์โดยไดร้บัการขนึทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมโดยองคย์เูนสโก 

.  น. ออกเดินทางสู ่ถนนฮอนโดร ิ 

.  น. เชิญท่านเดินเล่นชอ้ปปิงบน ถนนฮอนโดริ ย่านการคา้ถนนคนเดินแบบมีหลงัคา มี
การปิดการจราจร และเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร เรมิตน้ตงัแต่บรเิวณใกล ้ กบั
สวนสนัติภาพ ทอดตวัไปทางทิศตะวนัออกประมาณครงึกิโลเมตร และหา้มพลาดทีจะ
ลิมลองอาหารจานเด็ดของฮโิรชิม่า โอโคโนมิยากิสไตลฮิ์โรชมิา่  

.  น. ออกเดินทางสู ่ภตัตาคาร  

.  น. รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร แบบคุชิคัทส ึซีฟู้ด และผัดเสียบไม้ทอด  

.  น. ออกเดินทางสูท่พีกั  
จากนนัท่านสามารถออกมาชม เทศกาล งานแสดงไฟ “Hiroshima Dreamination” ที
จดัเป็นประจาํระหว่างวนัที 17 พ.ย. –  ม.ค. ของทกุปีเวลา 05.30 – 22.30 น. ทาง
เมืองจะประดบัประดาไฟ .  ลา้นดวง บนถนน  Peace Boulevard ซงึอยู่ตรงขา้ม
โรงแรม  

 พักท ี ANA CROWNE PLAZA HIROSHIMA    
 
วันอาทติยท์ ี  ธ.ค.  ฮโิรชมิา – เกาะมิยาจิมะ – อิวาคนิู – ยามากุจิ 

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

.  น. ออกเดินทางสู ่ท่าเรือ  

.  น. ออกเดินทางโดย เรือเฟอรรี์ สู ่ เกาะมิยาจิมะ เกาะทอีบอวลไปดว้ยบรรยากาศเรน้ 
ลบัชวนพิศวงมีสญัลกัษณอ์นัโด่งดงัคือประตโูทริอสีิแดงสดทีตงัตระหง่านอยู่กลางทะเล 

.  น. นาํท่านสกัการะ ศาลเจ้าอิซึคุชิม่า (UNESCO, World Heritage) ศาลเจา้ทสีาํคญั
ทสีดุบนเกาะ โดยไทระ โนะ คิโยโมร ิ ผูน้าํการการเมืองคนสาํคญัของประเทศญีปุ่ นใน
สมยัเฮองั ไดมี้คาํสงัใหส้รา้งศาลเจา้แห่งนขีึนมาเมอืประมาณชว่งศตวรรษที  เพอื
เป็นศาลเจา้ประจาํตระกูลไทระ ตวัศาลเจา้มีลกัษณะเหมือนท่าเรือ จดุเด่นทสีดุคือ
ประตทูางเขา้วดั หรือ เสาโทริอิขนาดใหญ่สงู  เมตร ทีตงัอยู่กลางนาํ เสาสีสม้ทมีีขา
ตงัอยู่  ขาเพอืรองรบันาํหนกัประมาณ  ตนั ไม่มีการเจาะเสาเข็มฝังดิน 

 ** หมายเหต ุ เสาโทริอิ ขณะนีกาํลงัอยู่ในระหว่างการปรบัปรุงโดยเรมิ ตงัแตว่นัที  
ส.ค. ปีนี แต่วิวทิวทศันแ์ถวนนั ก็คุม้ค่าทีจะเดินทางไปเช็คอินและเซลฟีค่ะ ** 

 ใหท่้านไดเ้ดินเล่น ถ่ายรูปบนเกาะตามอธัยาศยั นอกจากสถาปัตยกรรมอนัตระการตา
แลว้ ยงัมีกวางนอ้ยเดินขวกัไขว่ คอยตอ้นรบัผูท้มีาเยยีมเยือนอย่างไม่หยุดหย่อน  
รวมถึงใหท้่านไดล้องชิมหอยนางรม เกาะมิยาจิมะ เป็นถนิทีมีหอยดี หอยดงั เป็น
สวรรคข์องคนรกัหอย เรียกไดว้่าเป็น OTOP เด็ดของจงัหวดัเลยก็ว่าได ้ 
- โมมิจิเต็น เป็นของคาวทานเล่นทีมีรูปรา่งลกัษณะเหมือนใบเมเปิล มหีลายรสชาติ

แบ่งตามส่วนผสมทีใส่ไม่ว่าจะเป็น กุง้, ปลาหมึก, ปลาอานาโกะ และ หอยนางรม 
ทอดรอ้นๆ ชนิละประมาณ  เยน 
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- หอยนางรมย่าง เมนูนีไม่ควรพลาดเลย หรือใครชอบทานแบบสดๆ ก็มีใหเ้ลือก
เช่นกัน หอยทีนตีวัใหญ่ หวานมาก และสดมากๆ ถาดละ  ตวั ราคาประมาณ 

 –  เยน เลือกซอสตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นโชย,ุ มะนาว, ชีส, พรกิ ฯลฯ  
- KAKI Fry (Deep fried Oyster) หรือ หอยนางรมชบุแปง้ทอด เป็นอาหารจานเด็ด 

จานดงั ทีคนรกัหอยตอ้งไม่พลาด เซ็ทนึงประมาณ  เยน เสิรฟ์พรอ้มกบัหอย
ตวัเป้งๆ  ตวั ขา้ว และซุปมิโซะ     

- Momiji Croissant โมมิจิ ครวัซองต ์หลงัจากทานอาหารคาวแลว้ ตบทา้ยดว้ยเมนู
ของหวาน ชนิละปนะมาณ  เยน กรอบนอก นุ่มใน กลินหอมฟุ้ง กบัไสแ้น่นๆ 
ไม่ว่าจะเป็นไสถ้วัแดง, ไสค้สัตารด์, ไสแ้อปเปิล, ไสช้อคโกแลต, ไสม้ะนาว และไส้
ชีส แนะนาํใหท้านตอนรอ้นๆ   

(อาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั) 
.  น. ออกเดินทางโดย เรือเฟอรรี์ สู ่ฮิโรชิม่า  
.  น. ออกเดินทางสู ่เมืองอิวาคนูิ จงัหวดัยามากจุ ิ
.  น. นาํท่านชม สะพานไม้คินไตเกียว สะพานไมเ้ก่าแก่ทไีดร้บัการขนานนามว่าเป็น  ใน 

 ของสะพานทีสวยทีสดุ ดว้ยความมหศัจรรยข์องภมิูปัญญาชาวญีปุ่ นโบราณทีสรา้ง
ขึนโดยไม่มีการใชต้ะปแูมแ้ตต่วัเดียว มีลกัษณะเป็นสะพานไม ้  โคง้ กวา้ง  เมตร 
ความยาว .  เมตร และไดร้บัการขึนทะเบียนเป็นสมบตัิทางวฒันธรรมของประเทศ
ญีปุ่ นอีกดว้ย 

.  น. ออกเดินทางสูท่พีกั  
 เชิญท่านพกัผ่อนสไตลนิ์ปปอน กบัการแช่ออนเซน ยุดะออนเซน เป็นแหลง่นาํพุรอ้นทมีี

ประวตัิศาสตรเ์ก่าแก่ยาวนานหลายรอ้ยปีของจงัหวดัยามากจิุ โดดเด่นดว้ยนาํแรที่
นุ่มนวล และซมึซาบเขา้สูผิ่วไดเ้ป็นอย่างดี  

.  น. รบัประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ  
 พักท ี KAMAFUKU HOTEL (YUDA ONSEN)   หรือ 

   NEW TANAKA (YUDA ONSEN)   
 
วันจันทรท์ ี  ม.ค.  ยามากจุิ – เกาะสึโนะชิมะ – ชิโมโนะเซกิ 

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

.  น. ออกเดินทางสู ่วดัรุรโิคจิ 

.  น. นาํท่านชม วัดรุริโคจิ วดัในศาสนาพุทธ จดุเด่นของวดันีคือมีเจดีย ์  ชนัทียิงใหญ่และ
สวยงามทีสดุติด  ใน  ของประเทศญีปุ่ น สรา้งขึนในปี ค.ศ.  มีความสงูทงัหมด 

.  เมตร รูปแบบสถาปัตยกรรมจะออกไปทางศิลปะของญีปุ่ น ผสมผสานกบัการ
สถาปัตยกรรมของจีน หลงัคาไดถ้กูสรา้งขึนมาจากเปลือกไมไ้ซปรสัทถีกูทอรวมกนั ถือ
ว่าเป็นเจดีย ์  ชนัทีเก่าแก่ทีสดุในอนัดบัที  ของประเทศ และไดถู้ก  กล่าวว่าเป็นสิง
ปลกูสรา้งของยคุมโูรมาชิทยีงัคงสวยทีสดุ เชน่เดียวกบัวดัฮอยจิุ ในเมืองนารา และได
โกะจิ ของเกียวโต 

.  น. ออกเดินทางสู ่อทุยานแห่งชาติอากิโยชิได 

.  น. ชมที ราบสูง อากิโยชิได เป็นแอ่งทีราบสงูลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาระดบัความสงู  
เมตร ถึง  เมตร พืนดินสงูจากระดบันาํทะเล  เมตร ถึง  เมตร เคยเป็นแนว
ปะการงัในทะเลทางตอนใตม้าก่อน สภาพของกองหินปนูทีกระจายอยู่ตามจดุต่างๆ 
บนทุ่งหญา้ทาํใหเ้กิดวิวทิวทศันที์ดแูปลกตา เป็นหินปนูจากมหายคุพาลีโอโซ อิกเป็น
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ส่วนใหญ่ ลึกลงไปใตพ้นืดินมีถาํหินปนูทเีกิดจากการกัดเซาะของนาํฝนกระจายตวัอยู่
เป็นจาํนวนมาก  

 นาํท่านชม ถาํอากิโยชิได ถาํหินปนูทใีหญ่ทีสดุในยามากจิู ถาํแห่งนตีงัอยู่ใตด้ินของที
ราบสงูอากิโยชิได มีพืนที  –  เมตร ดว้ยความสงู  เมตรของทางเขา้และจดุ
ใตด้ินทีลึกทสีดุที  เมตร มีความยาวประมาณ  กิโลเมตร โดยเปิดใหเ้ขา้ชม  
กิโลเมตร อณุหภูมิภายในจะอยู่ท ี  องศาเซนเซียสทงัสีฤด ูดงันนัมนัจะม ี อณุหภมิูที
หนาวในฤดรูอ้น และอบอุ่นในฤดหูนาว ทาํใหค้ณุรูส้กึสบายตลอดทงัปี 

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

.  น. ออกเดินทางสู ่เกาะสโึนะชิมะ  

.  น. แวะถ่ายรูป สะพานสึโนะชิมะ ทเีปิดใหใ้ชบ้รกิารในปีเฮเซที  (ค.ศ. ) เป็นหนงึ
ในสะพานทยีาวทีสดุของประเทศญีปุ่ น (ยาวถึง ,  เมตร) สะพานเชอืมเกาะ  ที
ใหญ่ทีสดุ ส่วนเวา้สว่นโคง้ของสะพานก็มองดสูวยงามตดักับสีนาํเงินเขม้ของทะเลอา
มากาเสะทีสวยงามเป็นเอกลกัษณที์เขา้กนัไดอ้ย่างสวยงาม 

.  น. ออกเดินทางสู ่ประภาคารสโึนะชิมะ 

.  น. นาํท่านชม ประภาคารสึโนะชิมะ มรดกทางวฒันธรรมอนัลาํค่าแห่งสมยัเมจิ ตงัอยู่ใน
สวนสาธารณะทางฝังตะวนัตกตอนเหนือของเกาะ ประภาคารของทีนเีป็นแบบ  
ตะวนัตกทถีกูใชค้รงัแรกในสมยัเมจทิ ี  ถึงแมว้่าจะผ่านไปกว่า  ปีแลว้ ทาํใหไ้ด้
สมัผสัถึงกลินอายของประวตัศิาสตรท์ีหลงเหลืออยู่ ประภาคารแห่งนีก็ยงัถกูใชง้าน
เรือยมาจนถึงปัจจบุนั  

.  น. ออกเดินทางสูท่พีกั  

.  น. รบัประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ  
 พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนําแร่ญปีุ่ น (ออนเซ็น) เพอืเป็นการ

พกัผ่อนจากการทีไดเ้หน็ดเหนือยกบัการเดินทางหรือทาํกจิกรรมมาตลอดทงัวนั 
พักท ี NISHINAGATO RESORT  

 
วันอังคารท ี  ม.ค.  ชิโมโนะเซก ิ– นากาโตะ – โมจิโค – ฟุคุโอกะ  

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

.  น. ออกเดินทางสู ่ศาลเจา้โมโตโนสมุิ อินาริ  

.  น. นาํท่านชม ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาร ิ ศาลเจา้สรา้งขึนในปี  ผูศ้รทัธาสว่นใหญ่
เป็นชาวประมงทอ้งถนิ แห่งนีเห็นจะเป็นเสาโทรอิิ  ตน้ทีตงัเรียงรายเป็นระยะทาง
กว่า  เมตร (  ฟตุ) นกัท่องเทียวทีมาเยือนนิยมเดินใตเ้สาโทรอิทิ ี  ทอดยาว
คลา้ยอโุมงคพ์ลางอธิษฐานเกียวกบัเรอืงต่างๆ เชน่ ขอใหป้ระกอบธุรกิจสาํเรจ็ ขอให้
เดินทางปลอดภยั เป็นตน้ ว่ากนัว่าเทพเจา้สามารถช่วยใหค้าํขอต่างๆ เป็นจรงิไดซ้งึ
รวมไปถึงการขอใหพ้บเนือคู่ และการมีบตุร ทีนไีดร้บัเลือกเป็นหนงึใน  สถานททีีสวย
ทสีดุในญีปุ่ น โดยสืออเมรกินัในปี  

.  น. ออกเดินทางสู ่ภตัตาคาร  

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบยาคินิค ุ

.  น. ออกเดินทางสู ่โมจิโกะ เรโทร 

.  น. เชิญท่านเดินเล่น ชอ้ปปิงที โมจิโกะ เรโทร ท่าเรือโมจิโกะ ทีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์
ยาวนานกว่า  ปี มาตงัแต่ตน้ยคุสมยัเมจิมาจนถึงปัจจบุนั ปัจจบุนัเป็นสถานที
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ท่องเทียว และทพีบปะของชาวเมืองคิตะคิวชทูีชิคแอนคลูทีสดุ ในฐานะเมืองท่า
แลกเปลียนวฒันธรรมกบัชาติตะวนัตก ทาํใหไ้ดร้บัอิทธิพลทางดา้นสถาปัตยกรรม 
อาคารบา้นเรือนบรเิวณโดยรอบ สรา้งออกมาในสไตลเ์รโทรยโุรเปียน ทาํใหไ้ม่ว่าจะ
เดินไปทีมมุไหนของท่าเรือก็จะเจอจดุทีทาํใหค้ณุตอ้งหยดุถ่ายรูป  

.  น.       ออกเดินทางสู ่สถานีเคเบิลคาร ์  

.  น. นาํท่านขึนสู่ ภูเขาซารากุระ (Mount Sarakura) มีความสงูทงัหมดถึง ,  เมตร 
โดยเคเบิลคารท์ยีาวทสุีดในคิวชู วิงทีระดบัความสงูถึง  เมตรขึนไป และใชเ้วลา
ประมาณ  นาทีทีจะไปถึงสถานียามานากะ จากเคเบิลคารด์งักล่าว ต่อดว้ยสโลป้คาร ์
ขึนไปถึงยอดเขา จากยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทศันข์องเมอืงคิตะคิวช ู สะพานวา
คะโตะ และอนืๆ ไดท้ีทางเดินชมธรรมชาติของเกาะคิวชูเหนือ โดยเฉพาะวิวยามคาํคืน
ทภีเูขาซารากรุะนยีงัถูกเลือกใหเ้ป็นวิวยามคาํคืนยอดนิยมอกีดว้ย 

.  น. ออกเดินทางสูท่พีกั  

.  น. รบัประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ  
 พักท ี ACTIVE & RESORT FUKUOKA YAHATA  
  
วันพุธท ี  ม.ค.  ฟคุุโอกะ – กรุงเทพฯ 

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 เชิญท่านชอ้ปปิงที ห้างสรรพค้า AEON (เดินจากโรงแรมประมาณ  นาที) ท่าน

สามารถเลือกซือหาของใชป้ระจาํวนัต่างๆ ทีน่าใชใ้นสไตลญี์ปุ่ นได ้ รวมไปถึง
เครืองสาํอางแบรนด ์ ญีปุ่ นต่างๆ รวมไปถึงเครอืงอปุโภค และบรโิภคชอืดงัมากมาย 
ขนมขบเคียว บะหมีกึงสาํเรจ็รูป ผงโรยขา้ว เครืองปรุงสาํเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร ์แชมพ ู
สบู่ ยาสีฟัน และของใชป้ระจาํวนัอนืๆ อีกมากมายไดที้น ี

 ห้ามพลาด!! ช้อปปิงถุงโชคดี หรอื ลักกแีบค จากร้านค้าแบรนดต์่างๆ ทจีัด
สินคา้ของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจาํหน่ายในราคาพิเศษสุด ซึงจะทาํ
เฉพาะในช่วงปีใหม่ระหว่างวันท ี1-3 มกราคมนีเท่านัน 

 (ไม่มีบรกิารอาหารกลางวนั เพือใหท้่านไดช้อ้ปปิงอย่างเต็มที) 
.  น. ออกเดินทางสู ่คาแนล ซติี  
.  น. เชิญท่านชอ้ปปิงที คาแนล ซิตี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ 

และรา้นอาหารขนาดใหญ่ตงัอยู่รมินาํ ภายในมีการขุดคลองใหไ้หลผ่านใจกลางหา้ง
แห่งนีดว้ย นอกจากนนัยงัมีโรงภาพยนตร ์ โรงละคร รา้นตูเ้กมส ์ รวมทงัโรงแรมอีก  
แห่ง ถกูออกแบบมาใหเ้ป็นพนืทีเปิดโล่งๆ กวา้งๆ มีรูปทรง และสีสนัทแีปลกตาเพอืให้
ไดบ้รรยากาศทีน่าตืนตาตืนใจ ตรงกลางของคลองจาํลองนจีะมีการแสดงนาํพุแสงสี
เสียง ตงัแต่เปิดจนปิด ทกุๆ ครงึชวัโมง มีรา้นคา้มากกว่า 250 รา้น ทงัรา้นทีมีเฉพาะใน
ญีปุ่ น และรา้นมาจากต่างประเทศ มีรา้นอาหารใหบ้รกิารหลากหลายแบบทงัอาหาร
ญีปุ่ น และอาหารชาติอนืๆ ในราคาทีไม่ไดแ้พงกว่าขา้งนอกมากนกั โดยเฉพาะทชีนั 5 
จะมีส่วนทีเรียกว่า ราเมน สเตเดียม ทีจะมีรา้นราเมนทมีาจากสว่นต่างๆ ของประเทศ
ญีปุ่ น รวมทงัราเมนสไตลฟ์คุโุอกะทีเรียกว่าฮากาตะราเมนดว้ย 

.  น. ออกเดินทางสูส่นามบิน 

.  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบิน TG-8109 Charter Flight เทยีวบินพิเศษ 
(ใชเ้วลาบิน .  ชวัโมง) บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองฯ 

.  น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ สาํหรับคณะอย่างตาํ 35 ท่าน  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) 59,900.- บาท 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งเดียว  , .- บาท 
เด็กอาย ุ2-5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสรมิ , .- บาท 
เด็กอาย ุ6-11 ปี พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม , .- บาท 
หมายเหตุ   กรณีตอ้งการเดินทางโดยทีนงัชนัธุรกิจ ราคาเพิมท่านละ , .- บาท 
อัตราค่าบริการนีรวม  
•  ค่าตวัเครอืงบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย (TG)  
•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั และประกันภยัทุกแห่ง  
•  ค่าทีพกั หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบไุวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
•  ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามทไีดร้ะบไุวใ้นรายการ  
•  ค่าใชจ่้ายของมคัคเุทศกท์คีอยอานวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง  
•  ค่าประกนัอบุตัิเหตใุนระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนัเนอืง  จาก

อบุตัิเหต ุไวใ้นวงเงนิไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 
• นาํหนกักระเป๋า 40 กิโลกรมั สาํหรบัทีนงัชนัธุรกิจ และนาํหนกักระเป๋า 30 กิโลกรมั สาํหรบัทีนงัชนัประหยดั กรณี

นาํหนกัเกินจากทกีาํหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงนิเพมิ  
อัตราค่าบริการนีไม่รวม  
•  ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เชน่ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  
•  ค่าปรบั สาหรบันาํหนกักระเป๋าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกาํหนดไว ้ 
•  ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทาํหนงัสือเดินทาง  
•  ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ,  บาท ตลอดการเดินทาง 
•  ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพมิ  
เงอืนไขการชาํระเงนิ  
• กรุณายืนยนัการเดินทาง และชาํระเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชวัโมงนบัจากการสาํรองทีนงั ท่านละ 10,000 บาท และ

กรุณาแฟกซ ์ หรือ อีเมลห์นา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทางเพอืทาํการจองทีนงั ในกรณีเดินทางชนัธุรกิจ มดัจาํท่านละ 
20,000 บาท   

• ค่าทวัรส์ว่นทเีหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์งัหมดก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 25 วนั  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านาํมนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพมิ หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวนัเดินทาง 
2.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  
3. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากว่ามีการนาํสิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสือมเสีย

ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทงัในประเทศและ
ต่างประเทศ ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 
หรือ คนต่างดา้วทีพาํนกัอยู่ในประเทศไทย หรือเหตกุารณท์เีหนือการณค์วบคมุ 

5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเทียวเอง 

6. เมอืท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทงัหมด 
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ใบจองทวัร ์HIROSHIMA HIGHLIGHT 
 ธันวาคม  –  มกราคม  

 
 

1. ชอื / นามสกลุ ผูจ้อง............................................................................................................ 
   วนัที ............................................... 
 

2. ชอื / นามสกลุ  ผูเ้ดินทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์) 
1. .................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................. 
6. .................................................................................................................. 

 
3. เบอรต์ิดต่อ ................................................................................................................................. 
 
4. ทอียู่ปัจจบุนั (ทีติดต่อไดส้ะดวก) ................................................................................................... 
 
5. ประเภทหอ้งพกั 

6.1  หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  (TWN / DBL)  ..... หอ้ง    
6.2  หอ้งพกั 1 เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 1 ผูใ้หญ่  ..... หอ้ง 
6.3  หอ้งพกั 1 เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่  ..... หอ้ง (มีเตียง) 
6.4  หอ้งพกั 1 เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่  ..... หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
6.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสรมิ   ..... หอ้ง    
6.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL)      ..... หอ้ง     
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนอืววั ไม่ทานเนือหม ู ไม่ทานสตัวปี์ก ทานมงัสวิรตัิ 
อนืๆ ............................................................ 

 
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม ่ ไม่เคย เคย   ประเทศ .................................. 
 
 

 


