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   VTG ขอนําท่านบินตรงสู่เมืองฮิโรชิม่า  
 โดยสายการบินนกแอร ์

**ฮิโรชิม่า –โอคายาม่า** 
ฮิโรชิม่า สวนสนัตภิาพอนุสรณ์สถานทีจ่ะท าใหทุ้กคนตระหนกัถงึภยัรา้ยจาก 

สงคราม อิทสึคชิุม่า เกาะศกัดิส์ทิธิซ์ึง่เป็นทีอ่ยูข่องเทพเจา้ โดดเดน่ดว้ยเสา
โทรอิทิีต่ ัง้อยูก่ลางน ้า, อิออน มอลล ์ชอ้ปป้ิงเกบ็ตกทัง้ของซือ้และของฝาก
ก่อนกลบัเมอืงไทย และอสิระเตม็วนั ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการทอ่งเทีย่วใน
เมอืงฮโิรชมิา่ สะพานคินไตเคียว สะพานไมท้ีส่วยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของ
ญี่ปุ่ น 

โอคายาม่า ครุาชิคิบิคงั เยีย่มชมยา่นประวตัศิาสตรข์องชุมชนรมิคลอง และอสิระให้
ทา่นชอ้ปป้ิงที ่มิตซุยเอาทเ์ลทพารค์ครุาชิคิ 
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ก าหนดการเดินทาง  
18-23 กมุภาพนัธ์ 2563 

03-08 / 10-15 มีนาคม 2563 
 

วนัแรก             สนามบินดอนเมือง 

23.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 1 ประตูท่ี 6 เคาน์เตอร ์1-8 เพื่อเตรียมตวั
เดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน โดยสายการบินนกแอร ์

 หมายเหต:ุสนามบินดอนเมืองและสนามบินทุกแห่งทัว่โลกอนุญาตให้นําของเหลวเจลและ
สเปรยติ์ดตวัข้ึน เครื่องได้ในปริมาณไม่เกิน100มิลลิลิตร / ขวด / กระปกุ / หลอดเท่านัน้ มี
อาหารร้อนและน้ําด่ืมบริการบนเครื่อง 

 

วนัท่ีสอง         ฮิโรชิม่า -โอคายาม่า –เมืองเก่าครุาชิคิ-มิตซุยเอาทเ์ลทพารค์ครุาชิคิ-ฮิโรชิม่า 

02.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮิโรชิม่า  ประเทศญ่ีปุ่ น  โดยสายการบิ นนกแอร์ เท่ียวบิน
ท่ี DD3302  

10.00 น. เดินทางถึงสนามบิน ฮิโรชิม่า  ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและขัน้ตอนศลุกากรแล้ว นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอคายาม่า เพื่อเยีย่ม
ชม เขตเมืองเก่าครุาชิคิบิคงั ย่านประวตัศิาสตรท์ีม่โีกดงัเกบ็สนิคา้ ทีอ่ยู่อาศยั และ
บา้นโบราณสขีาว ถูกผสมผสานกบัวถิชีวีติยุคสมยัใหม่ไดอ้ย่างลงตวั เป็นหนึ่งในชมุชน
รมิคลองโบราณทีถู่กอนุรกัษ์ไวอ้ย่างดจีนถงึปัจจุบนั  อสิระใหท้่านเดนิเล่น และถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที ่มิตซุยเอาทเ์ลทพารค์ครุาชิคิ เป็นเอาทเ์ลท็มอลล์ที่ใหญ่

ทีสุ่ดในภูมภิาคชโูกกุ  เป็นแหล่งรวมรา้นคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงรวมทัง้สนิคา้แบรนดด์งัทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศมากกวา่ 171 รา้น ซึ่งรา้นคา้ทัง้หมดนี้รวมกนัอยู่ภายใตอ้าคาร
หนึ่งหลงัคา นอกจากนัน้ยงัมสีนิคา้ประเภทกฬีากลางแจง้ รวมทัง้สนิคา้อื่นๆอกีมากมาย  
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ื อสินค้าอิสระรบัประทานอาหาร
เยน็ตามอธัยาศยั**  
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง           ฮิโรชิม่า - สวนสนัติภาพ ฮิโรชิม่า -อะตอมมิคบอมบโ์ดม – พิพิธภณัฑอ์นุสรณ์ 
                          สนัติภาพฮิโรชิม่า - ปราสาทฮิโรชิม่า – โรงงานผลิตสาเกไซโจ   

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดนิทางสู่สวนสนัติภาพ ฮิโรชิม่า สวนสาธารณะทีอ่ดตีคอืจุดทิง้ระเบดิ 
ปรมาณู “ลติเติล้ บอย” ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ปัจจุบนัถูกฟ้ืนฟูสภาพขึน้มาใหม่ 
เป็นสวนสาธารณะทีม่อีนุสรณ์ต่างๆ มากมาย เพื่อใหค้นยุคใหม่ตระหนกัถงึภยัรา้ยของ 
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การท าสงคราม น าท่านชมหออนุสรณ์ระเบิดปรมาณู (Atomic Dome) ซากอาคารซึ่ง
ในอดตีเคยเป็นศนูยจ์ดัแสดงสนิคา้อุตสาหกรรมประจ าเมอืงฮโิรชมิ่า มสีถาปัตยกรรม
แบบยุโรป และไดร้บัความเสยีหายจากระเบดิปรมาณู ปัจจุบนัโครงสรา้งของอาคาร
ยงัคงเหลอือยู่และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค .ศ.1996 เพื่อแสดงถงึ
เจตนารมณ์ทีไ่ม่ตอ้งการให้มสีงครามเกดิขึน้อกี  จากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑอ์นุสรณ์
สนัติภาพฮิโรชิม่ า ออกแบบโดยเคนโซ  ทนัเงะ  และเปิดในปีค .ศ. 1955 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อถ่ายทอดความเป็นจรงิเกีย่วกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากระเบดิ
ปรมาณูใหผู้ค้นทัว่โลกไดร้บัรู้ และสนบัสนุนการลม้ลา้งอาวธุนิวเคลยีร์  และตระหนกัถงึ
สนัตภิาพชัว่นิรนัดรของโลก  เมื่อเวลา  08:15 น. ในวนัที่ 6 สงิหาคม  ปีค.ศ. 1945 ฮโิร
ชมิ่า กลายเป็นเมอืงแรกของโลกทีถู่กท าลายดว้ยระเบดิปรมาณู ระเบดิท าลายพืน้ทีส่่วน
ใหญ่ของเมอืงและคร่าชวีติของผูค้นจ านวนมากมาย ผูท้ีต่กเป็นเหยื่อบางคนแทบไม่รอด
ชวีติ และตอ้งทนทรมานทัง้ดา้นจติใจและร่างกาย  ซึ่งกย็งัมผีูร้อดชวีติอกีหลายชวีติที่
ยงัคงทุกขท์รมานอยู่จนถงึปัจจุบนันี้  พพิธิภณัฑอ์นุสรณ์สนัตภิาพไดร้วบรวมและจดั
แสดงสิง่ของทีย่ ้าเตอืนความทรงจ าในอดตี และภาพถ่ายของเหยื่อผูเ้คราะห์ รา้ยรวมถงึ
วตัถุอื่นๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเสยีหายทีเ่กดิจากการท าลายลา้งของระเบดิปรมาณู  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม ปราสาทฮิโรชิม่า แหล่งท่องเทีย่วหา้มพลาดของการท่องเทีย่วฮโิรชมิ่าเลยก็
วา่ได ้โดยไดร้บัเลอืกใหเ้ป็น  1 ใน 100 ปราสาททีเ่ก่าแก่ของญี่ปุ่ น  ทีน่ี่เคยไดร้บัความ
เสยีหายจากระเบดิปรมาณูกจ็รงิแต่หลงัจากนัน้กไ็ดถู้กบูรณะฟ้ืนฟูจนกลบัมาอย่างครบ
สมบูรณ์เหมอืนกบัสภาพในสมยัเอโดะเหมอืน เดมิ จากนัน้น าท่านเยีย่ม ชม 
โรงงานผลิตสาเกไซโจ   ไซโจเป็นต าบลทีผ่ลติสาเก  ชือ่ดงัของฮโิรชมิ่า ทีน่ี่คุณจะได้
สมัผสักบัไซโจ เมอืงแห่งสุดยอดสาเกอย่างแทจ้รงิ อสิระใหท้่านไดช้มิสาเกรสเลศิตามอะ
ยาศยั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี              อิสระท่องเท่ียวภายในเมืองฮิโรชิม่า 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อสิระเตม็วนั ใหท้่านไดเ้ดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่ว หรอืแหล่งชอ้ปป้ิงต่างๆ โดยตวัท่าน
เอง 
เกาะกระต่ายเกาะโอคโุนชิมะ(Okunoshima) ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกกลางทะเลเซ
โตะ(Seto Inland Sea) ซึ่งอยู่ในเขตจงัหวดัฮโิรชมิ่า สรวงสวรรคข์องคนรกักระต่าย บน
เกาะแห่งนี้นัน้เตม็ไปดว้ย กระต่ายป่าหลายรอ้ยตวัทีก่ระจายอยู่ทัง้ในป่าและทางเดนิ
ทัว่ไป และกระต่ายกจ็ะคุน้เคยกบั นกัท่องเทีย่ว เปิดใหน้กัท่องเทีย่วสามารถใหอ้าหาร
ไดด้ว้ย 
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สวนชคุเคเอน็ คอื สวนญี่ปุ่ นแทท้ีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกวา่ 400 ปี ภายใน
สวนจะบานสะพรัง่ไปดว้ยดอกไมต้ลอดทัง้ 4 ฤดูกาล 
 ถนนช้อปป้ิงฮนโดริ ถนนชอ้ปป้ิงทีท่่านสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการเลอืกซื้อสนิคา้
ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋ารองเทา้ หรอืของฝากจากเมอืงฮโิรชมิ่า  
HIROSHIMA OUTLET ภายในมรีา้นคา้ มากกวา่ 200 รา้น นอกจากโซนจ าหน่าย
สนิคา้แฟชัน่ของ แบรนดต์่างๆทีไ่ดร้บัความนิยม ทัง้แบรนดช์ือ่ดงั จาก ต่างประเทศและ
แบรนดญ์ี่ปุ่ น และยงัมโีซนอื่นๆใหบ้รกิาร เชน่ โซนรา้นอาหารและฟู้ดคอรท์ซึ่งบรกิาร
ลูกคา้ไดร้าว 1,000 ทีน่ัง่ โซนบนัเทงิ ประกอบดว้ยโรงภาพยนตรล์านส เกต็น ้าแขง็ และ
โบวล์ิง่ เป็นตน้ 
และยงัมีสถานท่ีอ่ืนๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกท่องเท่ียว 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
คํา่  อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีห้า               ฮิโรชิม่า - เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้าอิทสึคชิุม่า - อิวาคนิุ - สะพานคินไตเคียว 
                           อิออน มอลล ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรอืขา้มฟากไปยงั เกาะมิยาจิม่า หนึ่งในสามสถานทีท่ีม่วีวิ 
ทวิทศัน์งดงามทีสุ่ดของญี่ปุ่ น  ในอดตี ชาวญี่ปุ่ นเชือ่วา่เกาะแห่งนี้เป็นทีอ่ยู่อาศยัของ
เหล่าทวยเทพ เป็นเกาะศกัดิส์ทิธิท์ีห่า้มคนธรรมดาเขา้ และมกีวางเป็นผูส้ื่อสารระหวา่ง
มนุษยแ์ละสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ น าท่านเขา้สกัการะศาลเจ้าอิทสึคชิุม่า  ศาลเจา้เก่าแก่ทีไ่ดร้บั
การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1996  ศาลเจา้แห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ใหม้สี่วนหนึ่ง
ของอาคารยื่นลงไปในทะเล โดยมคีวามเชือ่วา่น ้าทะเลกเ็ป็นส่วนหนึ่งของพืน้ดนิ ในชว่ง
เวลาทีน่ ้าขึน้กจ็ะมองดูเหมอืนกบัศาลเจา้นี้ลอยอยู่กลางทะเล  เกดิเป็นววิทวิ ทศัน์ทีส่วย
สดงดงามและมเีอกลกัษณ์ไม่เหมอืนศาลเจา้อื่นๆ   สญัลกัษณ์เด่นของ ศาลเจา้แห่งนี้คอื
เสาโทรอิสิสีม้สูงใหญ่ทีต่ ัง้อยู่กลางทะเล 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม  สะพานคินไตเคียว เมอืงอวิาคุนิ เป็นสะพานโบราณทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 3 

ของสะพานทีส่วยทีสุ่ดในญี่ปุ่ น โดยมลีกัษณะเป็นสะพานไม ้5 โคง้ ทอดขา้มแม่น ้านิชกิิ
ไปยงัปราสาทอวิาคุนิ ใชเ้ทคนิคของชา่งไมโ้บราณในการสรา้ง คอืการตอกเขา้ลิม่แทน
การใชต้ะปู  จากนัน้เดนิทางสู่  อิออน  มอลล์  หา้งสรรพสนิคา้ทีม่สีนิคา้หลากหลาย
รูปแบบใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ อาทเิชน่ ของใชใ้นบา้น เครื่องแต่งตวั ของเล่น  ซุปเปอรม์าร์
เกต็ และรา้นอาหาร ฯลฯ 
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหาร
เยน็ตามอธัยาศยั** 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัท่ีหก            ฮิโรชิม่า - สนามบินดอนเมือง  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินฮิโรชิม่า เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ  

11.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบิน
ท่ี DD3303 

15.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
***************************************************************************************************************  

ก าหนดการเดินทาง  
18-23 กมุภาพนัธ์ 2563 

03-08 / 10-15 มีนาคม 2563 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร์   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ** 
 
หมายเหตุ 

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน  25 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผา่น พธิกีาร ตรวจคนเขา้เมอืง  เป็นวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่วา่กรณใีดๆ  

3. หากผูเ้ดนิทางมกีารใชต้ัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัทีพ่กัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซื้อตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์า่ออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น้ําหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช ้เนื่องจากการ
กําหนดน้ําหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกวา่สายการบนิระหวา่งประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผูเ้ดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิทัขณะเดนิทาง อาทเิชน่รา้นอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตัว๋

เคร่ืองบิน 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคาท่านละ 29,900.- 20,900.- 

สาํหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 8,900.- 8,900.- 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน้ําหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครื่องบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์ ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้
เครื่องไดท้่านละ 1 ชิน้เท่านัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 
-สายการบิน นกแอร ์ได้น ้าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระถือขึน้เครื่องได้
ท่านละ 1 ช้ินเท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
สําหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จําเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสําหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัสําหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัสําหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสําหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสูงสุดท่านละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหวา่งการเดนิทาง) 

***  เดก็อายตุ า่กว่า  1 ปี และผูใ้หญ่อายุ  75 ปีขึน้ไป  จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว  ***  
7. ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่09 มกราคม 2563 และท่านตอ้งชาํระเพิม่เตมิ ใน

กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่่านไดท้ําการจองทวัรแ์ลว้ 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 

1. ค่าทําหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน้ํามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสูญหาย เป็นตน้ 
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6. ค่าน้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน้ําดื่มระหวา่งทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการช าระเงิน   

 

1. กรณุาช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
2. กรณุาชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อน วนัเดินทาง  35 วนัทาํการ  
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง  35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า  กรณุาชาํระค่าทวัร์

เตม็จาํนวน  
 

การยกเลิก  
 

1. ***กรณีท่ีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี*** 
หมายเหตุ 
 

1. ทางบริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม  ทัง้น้ีขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศ  การเมือง  โรคระบาด  และสายการบินฯลฯ  โดยทางบริษทัฯ  จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสดุ  ทางบริษทัฯ  จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ  / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น  / การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย  / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง  และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ  และการยกเลิกเท่ียวบิน  ซ่ึงทางบริษทัฯ  ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้  ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรือบางส่วน  นอกจากน้ีทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาได้ตาม ความเหมาะสม  ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน  

 
2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ  ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์

ได้กต่็อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมท่ีพกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
เท่านัน้  

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเ ทศระหว่างการเดินทาง  หากมีเหตุการณ์ต่างๆ  

เกิดขึน้และมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้  บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน  และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากรายการทวั ร์ 
อาทิเช่นค่าโรงแรม  ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน  ค่าอาหาร  ฯลฯ  

4. หลงัจากท่ีท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว  ทางบริษทัฯ  ถือว่า
ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ  ท่ีทางบริษทัได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ  
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