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 สมัผสัประสบการณ์การนัง่ ชินคันเซน รถไฟความเร็วสงู ด้วยความเร็ว 240 – 320 กม./ชัว่โมง 
 เที่ยวเมืองฮิโรชิม่า เมืองแหง่น า้ สวนสนัติภาพ โดมปรมาณ ู
 เสาโทริ ขนาดใหญ่สงู 16 เมตร ท่ีศาลเจ้าอิซึคชิุม่า (มรดกโลก) และชิมหอยนางรม ท่ีเกาะมิยาจมิะ 
 แช่ออนเซน 3 คืน : อาทิ ยุดะออนเซน น า้พรุ้อนท่ีมีประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนานหลายร้อยปี ท่ี

จังหวดัยามากุจิ ฯลฯ 
 ชม เสาโทริอิ 123 ต้น ท่ีเมืองนากาโตะ  
 ช้อปป้ิงถุงโชคดี (Lucky Bag) วันที่ 1-3 มกราคม ของทุกปี 

 
วันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ 
21.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ 

ประต ู 3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัท คอยอ านวยความสะดวก และด าเนินการด้าน
เอกสารแก่ท่าน 

 
วันเสาร์ที่ 28 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – ฮโิรชิมา 
00.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟคุโุอกะ โดยเท่ียวบินท่ี TG-8106 Charter Flight เท่ียวบินพิเศษ 

(ใช้เวลาบิน 5.30 ชัว่โมง) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองฯ 
08.20 น. ถงึสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมอืงท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะคิวช ู เกาะใหญ่ตอนใต้สดุของ

ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองศนูย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลงัผ่านการตรวจลงตรา
หนงัสือเดินทาง และพธีิการศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ สถานีฮากาตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  
10.15 น. ถงึ สถานีฮากาตะ  
10.36 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงฮิโรชมิ่า โดย รถไฟชินคนัเซน เป็นรถไฟความเร็วสงูชัน้น าของ

โลกท่ีเชือ่มระหว่างเมอืงต่างๆ ในญ่ีปุ่ น แล่นด้วยความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง  

11.38 น. ถงึ สถานีฮโิรชิม่า เมืองฮิโรชมิ่า เมืองแห่งน า้ เพราะมีแม่น า้ใสสะอาดไหลผ่านถงึ 6 
สาย จดุเร่ิมต้นของเมอืง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบฮโิรชิม่าสไตล์ โอโกโนมยิากิ  
13.30 น. ออกเดินทางสู่ ชกุเคอิ การ์เด้น  
13.45 น. น าท่านชม ชุกเคอิ การ์เด้น สวนสไตล์ญ่ีปุ่ นแท้ ตัง้อยู่ใจกลางฮิโรชิมะ และถกู  

ก าหนดอย่างเป็นทางการให้เป็นสถานท่ีท่ีมีความงดงามระดบัชาติ สร้างขึน้ในสมยัเอ
โดะ หรือราว 400 ก่อน โดย ซามไุรผู้ครองนคร อาซาโนะ นางะอากิระ โดยสร้างเป็น
แบบวิลล่า การ์เด้น สวนนีม้ีชือ่เสียงมากในหมูช่าวฮิโรชิม่า เพราะสไตล์การออกแบบท่ี
เป็นแบบฉบบัของสวนในสมยันัน้ 

14.45 น. ออกเดินทางสู่ สวนสนัติภาพฮิโรชิมา่ 
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15.00 น. น าท่านชม สวนสันติภาพฮโิรชิม่า (มรดกโลก) ท่ีสร้างขึน้มาเพื่ออธิษฐานให้โลกมี
แต่สนัติภาพตลอดกาล ตัง้อยู่ตรงใจกลางเมืองฮโิรชิม่าซึง่เป็นจดุทิง้ระเบดิปรมาณ ู 
ชม สญัลกัษณ์ของเมืองฮโิรชิม่า โดมปรมาณู สถาปัตยกรรมท่ีได้รับความเสยีหาย  
จากการทิง้ระเบิดปรมาณใูนฮิโรชมิ่า แต่กลบัไม่มีการทรุดตวัหรือถล่มลงมาราวกบั
ปาฏิหารย์ โดยได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมโดยองค์ยเูนสโก 

16.15 น. ออกเดินทางสู่ ถนนฮอนโดริ  
16.30 น. เชิญท่านเดินเล่นช้อปปิง้บน ถนนฮอนโดริ ย่านการค้าถนนคนเดินแบบมีหลงัคา มี

การปิดการจราจร และเรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร เร่ิมต้นตัง้แต่บริเวณใกล้  กบั
สวนสนัติภาพ ทอดตวัไปทางทิศตะวนัออกประมาณคร่ึงกิโลเมตร และห้ามพลาดท่ีจะ
ลิม้ลองอาหารจานเดด็ของฮโิรชิม่า โอโคโนมิยากิสไตล์ฮิโรชมิ่า  

18.30 น. ออกเดินทางสู่ ภตัตาคาร  
18.45 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร แบบคุชิคทัสึ ซีฟู้ ด และผัดเสียบไม้ทอด  
19.45 น. ออกเดินทางสู่ท่ีพกั  

จากนัน้ท่านสามารถออกมาชม เทศกาล งานแสดงไฟ “Hiroshima Dreamination” ท่ี
จดัเป็นประจ าระหว่างวนัท่ี 17 พ.ย. – 3 ม.ค. ของทกุปีเวลา 05.30 – 22.30 น. ทาง
เมืองจะประดบัประดาไฟ 1.4 ล้านดวง บนถนน  Peace Boulevard ซึง่อยู่ตรงข้าม
โรงแรม  

 พักที่  ANA CROWNE PLAZA HIROSHIMA    
 
วันอาทติย์ที่ 29 ธ.ค. 62 ฮโิรชิมา – เกาะมิยาจมิะ – อิวาคูนิ – ยามากุจ ิ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรือ  
09.30 น. ออกเดินทางโดย เรือเฟอร์ร่ี สู่ เกาะมิยาจิมะ เกาะท่ีอบอวลไปด้วยบรรยากาศเร้น 

ลบัชวนพิศวงมสีญัลกัษณ์อนัโด่งดงัคอืประตโูทริอสิีแดงสดท่ีตัง้ตระหง่านอยู่กลางทะเล 
10.00 น. น าท่านสกัการะ ศาลเจ้าอิซึคุชิม่า (UNESCO, World Heritage) ศาลเจ้าท่ีส าคญั

ท่ีสดุบนเกาะ โดยไทระ โนะ คิโยโมริ ผู้น าการการเมืองคนส าคญัของประเทศญ่ีปุ่ นใน
สมยัเฮองั ได้มคี าสัง่ให้สร้างศาลเจ้าแห่งนีข้ึน้มาเมื่อประมาณช่วงศตวรรษท่ี 11 เพื่อ
เป็นศาลเจ้าประจ าตระกลูไทระ ตวัศาลเจ้ามีลกัษณะเหมือนท่าเรือ จดุเด่นท่ีสดุคือ
ประตทูางเข้าวดั หรือ เสาโทริอิขนาดใหญ่สงู 16 เมตร ท่ีตัง้อยู่กลางน า้ เสาสส้ีมท่ีมีขา
ตัง้อยู่ 6 ขาเพื่อรองรับน า้หนกัประมาณ 60 ตนั ไมม่ีการเจาะเสาเข็มฝังดิน 

 ** หมายเหต ุ เสาโทริอิ ขณะนีก้ าลงัอยูใ่นระหว่างการปรับปรุงโดยเร่ิม ตัง้แต่วนัที 26 
ส.ค. ปีนี ้แต่วิวทิวทศัน์แถวนัน้ ก็คุ้มค่าท่ีจะเดินทางไปเช็คอินและเซลฟ่ีคะ่ ** 

 ให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายรูปบนเกาะตามอธัยาศยั นอกจากสถาปัตยกรรมอนัตระการตา
แล้ว ยงัมีกวางน้อยเดินขวกัไขว่ คอยต้อนรับผู้ ท่ีมาเยี่ยมเยอืนอย่างไม่หยดุหย่อน  
รวมถงึให้ท่านได้ลองชมิหอยนางรม เกาะมิยาจมิะ เป็นถิ่นท่ีมีหอยดี หอยดงั เป็น
สวรรค์ของคนรักหอย เรียกได้ว่าเป็น OTOP เดด็ของจงัหวดัเลยก็ว่าได้  
- โมมิจเิต็น เป็นของคาวทานเล่นท่ีมีรูปร่างลกัษณะเหมือนใบเมเปิล มีหลายรสชาติ

แบ่งตามส่วนผสมท่ีใส่ไม่วา่จะเป็น กุ้ง, ปลาหมกึ, ปลาอานาโกะ และ หอยนางรม 
ทอดร้อนๆ ชิน้ละประมาณ 260 เยน 

- หอยนางรมย่าง เมนนีูไ้ม่ควรพลาดเลย หรือใครชอบทานแบบสดๆ ก็มใีห้เลอืก
เช่นกนั หอยท่ีน่ีตวัใหญ่ หวานมาก และสดมากๆ ถาดละ 2 ตวั ราคาประมาณ 
400 – 500 เยน เลือกซอสตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นโชยุ, มะนาว, ชีส, พริก ฯลฯ  

- KAKI Fry (Deep fried Oyster) หรือ หอยนางรมชบุแป้งทอด เป็นอาหารจานเดด็ 
จานดงั ท่ีคนรักหอยต้องไม่พลาด เซ็ทนงึประมาณ 1400 เยน เสิร์ฟพร้อมกบัหอย
ตวัเป้งๆ 6 ตวั ข้าว และซปุมิโซะ     
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- Momiji Croissant โมมจิิ ครัวซองต์ หลงัจากทานอาหารคาวแล้ว ตบท้ายด้วยเมนู
ของหวาน ชิน้ละปนะมาณ 200 เยน กรอบนอก นุ่มใน กลิ่นหอมฟุ้ ง กบัไส้แน่นๆ 
ไม่ว่าจะเป็นไส้ถัว่แดง, ไส้คสัตาร์ด, ไส้แอปเปิล้, ไส้ชอคโกแลต, ไส้มะนาว และไส้
ชีส แนะน าให้ทานตอนร้อนๆ   

(อาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั) 
13.00 น. ออกเดินทางโดย เรือเฟอร์ร่ี สู่ ฮโิรชม่ิา  
13.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิวาคนิู จงัหวดัยามากจุ ิ
14.15 น. น าท่านชม สะพานไม้คนิไตเกียว สะพานไม้เก่าแก่ท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 

3 ของสะพานท่ีสวยท่ีสดุ ด้วยความมหศัจรรย์ของภมูิปัญญาชาวญ่ีปุ่ นโบราณท่ีสร้าง
ขึน้โดยไม่มีการใช้ตะปแูม้แต่ตวัเดียว มีลกัษณะเป็นสะพานไม้ 5 โค้ง กว้าง 5 เมตร 
ความยาว 193.3 เมตร และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นสมบตัิทางวฒันธรรมของประเทศ
ญ่ีปุ่ นอีกด้วย 

15.00 น. ออกเดินทางสู่ท่ีพกั  
 เชิญท่านพกัผ่อนสไตล์นิปปอน กบัการแชอ่อนเซน ยดุะออนเซน เป็นแหล่งน า้พรุ้อนท่ีมี

ประวตัศิาสตร์เก่าแก่ยาวนานหลายร้อยปีของจงัหวดัยามากจุิ โดดเด่นด้วยน า้แร่ท่ี
นุ่มนวล และซมึซาบเข้าสู่ผิวได้เป็นอย่างดี  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ  
 พักที่  KAMAFUKU HOTEL (YUDA ONSEN)   หรือ 
   NEW TANAKA (YUDA ONSEN)   
 
วันจนัทร์ที่ 30 ม.ค. 62 ยามากุจิ – เกาะสึโนะชมิะ – ชิโมโนะเซกิ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ วดัรุริโคจ ิ
08.10 น. น าท่านชม วัดรุริโคจิ วดัในศาสนาพทุธ จดุเด่นของวดันีค้อืมเีจดีย์ 5 ชัน้ท่ียิ่งใหญ่และ

สวยงามท่ีสดุติด 1 ใน 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1442 มีความสงูทัง้หมด 
31.2 เมตร รูปแบบสถาปัตยกรรมจะออกไปทางศิลปะของญ่ีปุ่ น ผสมผสานกบัการ
สถาปัตยกรรมของจีน หลงัคาได้ถกูสร้างขึน้มาจากเปลอืกไม้ไซปรัสท่ีถกูทอรวมกนั ถือ
ว่าเป็นเจดีย์ 5 ชัน้ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในอนัดบัท่ี 10 ของประเทศ และได้ถกู  กล่าวว่าเป็นสิ่ง
ปลกูสร้างของยคุมโูรมาชิท่ียงัคงสวยท่ีสดุ เช่นเดยีวกบัวดัฮอยจุิ ในเมอืงนารา และได
โกะจิ ของเกียวโต 

08.40 น. ออกเดินทางสู่ อทุยานแห่งชาตอิากิโยชิได 
09.30 น. ชมท่ี ราบสูง อากิโยชิได เป็นแอ่งท่ีราบสงูล้อมรอบด้วยเทือกเขาระดบัความสงู 500 

เมตร ถงึ 600 เมตร พืน้ดินสงูจากระดบัน า้ทะเล 180 เมตร ถงึ 420 เมตร เคยเป็นแนว
ปะการังในทะเลทางตอนใต้มากอ่น สภาพของกองหินปนูท่ีกระจายอยู่ตามจดุตา่งๆ 
บนทุ่งหญ้าท าให้เกิดวิวทิวทศัน์ท่ีดแูปลกตา เป็นหินปนูจากมหายคุพาลีโอโซ อิกเป็น
ส่วนใหญ่ ลกึลงไปใต้พืน้ดินมีถ า้หินปนูท่ีเกดิจากการกดัเซาะของน า้ฝนกระจายตวัอยู่
เป็นจ านวนมาก  

 น าท่านชม ถ า้อากิโยชิได ถ า้หินปนูท่ีใหญ่ท่ีสดุในยามากจูิ ถ า้แห่งนีต้ัง้อยู่ใต้ดินของท่ี
ราบสงูอากิโยชิได มีพืน้ท่ี 100 – 200 เมตร ด้วยความสงู 24 เมตรของทางเข้าและจดุ
ใต้ดินท่ีลกึท่ีสดุท่ี 200 เมตร มคีวามยาวประมาณ 10 กิโลเมตร โดยเปิดให้เข้าชม 1 
กิโลเมตร อณุหภมูิภายในจะอยู่ท่ี 17 องศาเซนเซยีสทัง้สี่ฤด ูดงันัน้มนัจะมี อณุหภมูิท่ี
หนาวในฤดรู้อน และอบอุ่นในฤดหูนาว ท าให้คณุรู้สกึสบายตลอดทัง้ปี 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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12.30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะสโึนะชิมะ  
14.30 น. แวะถ่ายรูป สะพานสึโนะชิมะ ท่ีเปิดให้ใช้บริการในปีเฮเซท่ี 12 (ค.ศ. 2000) เป็นหนึง่

ในสะพานท่ียาวท่ีสดุของประเทศญ่ีปุ่ น (ยาวถงึ 1,780 เมตร) สะพานเชื่อมเกาะ  ท่ี
ใหญ่ท่ีสดุ ส่วนเว้าส่วนโค้งของสะพานก็มองดสูวยงามตดักบัสีน า้เงินเข้มของทะเลอา
มากาเสะท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ท่ีเข้ากนัได้อย่างสวยงาม 

15.00 น. ออกเดินทางสู่ ประภาคารสโึนะชิมะ 
15.15 น. น าท่านชม ประภาคารสึโนะชมิะ มรดกทางวฒันธรรมอนัล า้ค่าแห่งสมยัเมจิ ตัง้อยู่ใน

สวนสาธารณะทางฝ่ังตะวนัตกตอนเหนือของเกาะ ประภาคารของท่ีน่ีเป็นแบบ  
ตะวนัตกท่ีถกูใช้ครัง้แรกในสมยัเมจิท่ี 9 ถงึแม้ว่าจะผ่านไปกวา่ 130 ปีแล้ว ท าให้ได้
สมัผสัถงึกลิ่นอายของประวตัศิาสตร์ท่ีหลงเหลอือยู่ ประภาคารแห่งนีก้็ยงัถกูใช้งาน
เร่ือยมาจนถงึปัจจบุนั  

16.00 น. ออกเดินทางสู่ท่ีพกั  
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ  
 พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแรญ่ี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพ่ือเป็นการ

พกัผ่อนจากการท่ีไดเ้หน็ดเหน่ือยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวนั 
พักที่  NISHINAGATO RESORT  

 
วันอังคารที่ 31 ม.ค. 62 ชิโมโนะเซกิ – นากาโตะ – โมจิโค – ฟุคุโอกะ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าโมโตโนสมุิ อินาริ  
09.00 น. น าท่านชม ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ ศาลเจ้าสร้างขึน้ในปี 1955 ผู้ศรัทธาส่วนใหญ่

เป็นชาวประมงท้องถิ่น แห่งนีเ้ห็นจะเป็นเสาโทริอ ิ 123 ต้นท่ีตัง้เรียงรายเป็นระยะทาง
กว่า 100 เมตร (328 ฟตุ) นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนนิยมเดินใต้เสาโทริอิท่ี  ทอดยาว
คล้ายอโุมงค์พลางอธิษฐานเกี่ยวกบัเร่ืองต่างๆ เชน่ ขอให้ประกอบธุรกิจส าเร็จ ขอให้
เดินทางปลอดภยั เป็นต้น ว่ากนัว่าเทพเจ้าสามารถช่วยให้ค าขอต่างๆ เป็นจริงได้ซึง่
รวมไปถงึการขอให้พบเนือ้คู่ และการมีบตุร ท่ีน่ีได้รับเลอืกเป็นหนึง่ใน 31 สถานท่ีท่ีสวย
ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น โดยสื่ออเมริกนัในปี 2015 

09.50 น. ออกเดินทางสู่ ภตัตาคาร  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบยาคินิค ุ
13.00 น. ออกเดินทางสู่ โมจิโกะ เรโทร 
13.30 น. เชิญท่านเดินเล่น ช้อปปิง้ท่ี โมจิโกะ เรโทร ท่าเรือโมจโิกะ ท่ีเตม็ไปด้วยประวตัศิาสตร์

ยาวนานกว่า 120 ปี มาตัง้แต่ต้นยคุสมยัเมจิมาจนถงึปัจจบุนั ปัจจบุนัเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว และท่ีพบปะของชาวเมืองคติะควิชท่ีูชิคแอนคลูท่ีสดุ ในฐานะเมอืงท่า
แลกเปลี่ยนวฒันธรรมกบัชาตติะวนัตก ท าให้ได้รับอิทธิพลทางด้านสถาปัตยกรรม 
อาคารบ้านเรือนบริเวณโดยรอบ สร้างออกมาในสไตล์เรโทรยโุรเปีย้น ท าให้ไม่ว่าจะ
เดินไปท่ีมมุไหนของท่าเรือก็จะเจอจดุท่ีท าให้คณุต้องหยดุถ่ายรูป  

14.30 น.       ออกเดินทางสู่ สถานีเคเบิล้คาร์   
15.15 น. น าท่านขึน้สู่ ภเูขาซารากุระ (Mount Sarakura) มีความสงูทัง้หมดถงึ 1,100 เมตร 

โดยเคเบิล้คาร์ที่ยาวที่สุดในคิวชู วิ่งท่ีระดบัความสงูถงึ 440 เมตรขึน้ไป และใช้เวลา
ประมาณ 6 นาทีท่ีจะไปถงึสถานียามานากะ จากเคเบิล้คาร์ดงักล่าว ต่อด้วยสโล้ปคาร์
ขึน้ไปถงึยอดเขา จากยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมอืงคติะคิวช ู สะพานวา
คะโตะ และอื่นๆ ได้ท่ีทางเดินชมธรรมชาติของเกาะคิวชเูหนือ โดยเฉพาะวิวยามค า่คืน
ท่ีภเูขาซารากรุะนีย้งัถกูเลือกให้เป็นวิวยามค ่าคืนยอดนิยมอีกด้วย 
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17.00 น. ออกเดินทางสู่ท่ีพกั  
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ  
 พักที่  ACTIVE & RESORT FUKUOKA YAHATA  
  
วันพุธที่ 1 ม.ค. 63 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เชิญท่านช้อปปิง้ท่ี ห้างสรรพค้า AEON (เดินจากโรงแรมประมาณ 10 นาที) ท่าน

สามารถเลือกซือ้หาของใช้ประจ าวนัต่างๆ ท่ีน่าใช้ในสไตล์ญ่ีปุ่ นได้ รวมไปถงึ
เคร่ืองส าอางแบรนด์ ญ่ีปุ่ นต่างๆ รวมไปถงึเคร่ืองอปุโภค และบริโภคชือ่ดงัมากมาย 
ขนมขบเคีย้ว บะหมี่กึง่ส าเร็จรูป ผงโรยข้าว เคร่ืองปรุงส าเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพ ู
สบู่ ยาสีฟัน และของใช้ประจ าวนัอื่นๆ อีกมากมายได้ท่ีน่ี 

 ห้ามพลาด!! ช้อปป้ิงถุงโชคดี หรือ ลักกีแ้บค จากร้านค้าแบรนด์ต่างๆ ที่จัด
สินค้าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดยีว และจ าหน่ายในราคาพิเศษสุด ซ่ึงจะท า
เฉพาะในช่วงปีใหม่ระหว่างวนัที่ 1-3 มกราคมนีเ้ท่านัน้ 

 (ไม่มีบริการอาหารกลางวนั เพือ่ให้ท่านได้ช้อปปิง้อย่างเตม็ท่ี) 
13.00 น. ออกเดินทางสู่ คาแนล ซติี ้ 
14.00 น. เชิญท่านช้อปปิง้ท่ี คาแนล ซิตี ้ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูย์รวมร้านค้า 

และร้านอาหารขนาดใหญ่ตัง้อยู่ริมน า้ ภายในมีการขดุคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้าง
แห่งนีด้้วย นอกจากนัน้ยงัมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้ เกมส์ รวมทัง้โรงแรมอีก 2 
แห่ง ถกูออกแบบมาให้เป็นพืน้ท่ีเปิดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสสีนัท่ีแปลกตาเพื่อให้
ได้บรรยากาศท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ ตรงกลางของคลองจ าลองนีจ้ะมีการแสดงน า้พแุสงสี
เสียง ตัง้แต่เปิดจนปิด ทกุๆ คร่ึงชัว่โมง มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทัง้ร้านท่ีมีเฉพาะใน
ญ่ีปุ่ น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทัง้อาหาร
ญ่ีปุ่ น และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาท่ีไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนกั โดยเฉพาะท่ีชัน้ 5 
จะมสี่วนท่ีเรียกว่า ราเมน สเตเดี่ยม ท่ีจะมีร้านราเมนท่ีมาจากส่วนตา่งๆ ของประเทศ
ญ่ีปุ่ น รวมทัง้ราเมนสไตล์ฟคุโุอกะท่ีเรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย 

17.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน 
19.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน TG-8109 Charter Flight เท่ียวบินพิเศษ 

(ใช้เวลาบิน 5.30 ชัว่โมง) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองฯ 
23.00 น. ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะอย่างต ่า 35 ท่าน  
ผู้ ใหญ่พกัห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง) 59,900.- บาท 
ผู้ ใหญ่พกัห้องเดี่ยว  9,500.- บาท 
เด็กอาย ุ2-5 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 47,900.- บาท 
เด็กอาย ุ6-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 58,900.- บาท 
หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยท่ีนัง่ชัน้ธุรกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 25,000.- บาท 
อัตราค่าบริการนีร้วม  
•  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย (TG)  
•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน า้มนั และประกนัภยัทกุแห่ง  
•  ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
•  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  
•  ค่าใช้จ่ายของมคัคเุทศก์ท่ีคอยอานวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง  
•  ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลอนัเน่ือง  จาก

อบุตัิเหต ุไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 
• น า้หนกักระเป๋า 40 กิโลกรัม ส าหรับท่ีนัง่ชัน้ธุรกิจ และน า้หนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม ส าหรับท่ีนัง่ชัน้ประหยดั กรณี

น า้หนกัเกินจากท่ีก าหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม  
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท์ เป็นต้น  
•  ค่าปรับ สาหรับน า้หนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว้  
•  ค่าธรรมเนียมวซี่า, ค่าท าหนงัสือเดินทาง  
•  ค่าทิปไกด์ และคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดนิทาง 
•  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพิม่  
เงื่อนไขการช าระเงิน  
• กรุณายืนยนัการเดินทาง และช าระเงินมดัจ า ภายใน 48 ชัว่โมงนบัจากการส ารองท่ีนัง่ ท่านละ 10,000 บาท และ

กรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้ เดินทางเพื่อท าการจองท่ีนัง่ ในกรณีเดินทางชัน้ธุรกิจ มดัจ าท่านละ 
20,000 บาท   

• ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลอื บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทัง้หมดกอ่นการเดินทาง อย่างน้อย 25 วนั  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
2.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การจราจรติดขดั  
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากว่ามกีารน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสีย

ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมอืงพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมอืงให้กบัชาวต่างชาติ 
หรือ คนต่างด้าวท่ีพ านกัอยู่ในประเทศไทย หรือเหตกุารณ์ท่ีเหนือการณ์ควบคมุ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด 

 
ใบจองทวัร์ HIROSHIMA HIGHLIGHT 
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Best Destination                                              TOURLINES 
                                                                                                             “ The Art of Travel ” 

Tel: 0 -2676 -2200  Fax: 0 -2676 - 0169 E- mail: info@tourlines.co.th 

https://tourlines.co.th 

27 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2563 
 

 
1. ชื่อ / นามสกลุ ผู้จอง............................................................................................................ 

   วนัท่ี ............................................... 
 

2. ชื่อ / นามสกลุ  ผู้ เดินทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 
1. .................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................. 
6. .................................................................................................................. 

 
3. เบอร์ติดต่อ ................................................................................................................................. 
 
4. ท่ีอยู่ปัจจบุนั (ท่ีตดิตอ่ได้สะดวก) ................................................................................................... 
 
5. ประเภทห้องพกั 

6.1  ห้องพกัผู้ ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN / DBL)  ..... ห้อง    
6.2  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักบั 1 ผู้ ใหญ่  ..... ห้อง 
6.3  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักบั 2 ผู้ ใหญ่  ..... ห้อง (มีเตียง) 
6.4  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักบั 2 ผู้ ใหญ่  ..... ห้อง (ไม่มีเตียง) 
6.5 ห้องพกัผู้ ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม   ..... ห้อง    
6.6 ห้องพกั 1 ท่าน (SGL)      ..... ห้อง     
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนือ้ววั ไม่ทานเนือ้หม ู ไม่ทานสตัว์ปีก ทานมงัสวิรัต ิ
อื่นๆ ............................................................ 

 
7. เคยโดนปฎิเสธวซี่าหรือไม ่ ไม่เคย เคย   ประเทศ .................................. 
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