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 สัมผัสประสบการณ์การนัง่ ชินคันเซน รถไฟความเร็ วสูง ด้ วยความเร็ ว 240 – 320 กม./ชัว่ โมง
 เที่ยวเมืองฮิโรชิม่า เมืองแห่งน ้า สวนสันติภาพ โดมปรมาณู
 เสาโทริ ขนาดใหญ่สงู 16 เมตร ที่ศาลเจ้ าอิซึคชุ ิม่า (มรดกโลก) และชิมหอยนางรม ที่เกาะมิยาจิมะ
 แช่ออนเซน 3 คืน : อาทิ ยุดะออนเซน น ้าพุร้อนที่มีประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานหลายร้ อยปี ที่
จังหวัดยามากุจิ ฯลฯ
 ชม เสาโทริอิ 123 ต้ น ที่เมืองนากาโตะ
 ช้ อปปิ ้ งถุงโชคดี (Lucky Bag) วันที่ 1-3 มกราคม ของทุกปี
วันศุกร์ ท่ ี 27 ธ.ค. 62
21.00 น.

กรุ งเทพฯ
พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 หน้ าเคาน์เตอร์ สายการบินไทย อินเตอร์
ประตู 3 แถว C โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริษัท คอยอานวยความสะดวก และดาเนินการด้ าน
เอกสารแก่ท่าน

วันเสาร์ ท่ ี 28 ธ.ค. 62
00.50 น.

กรุ งเทพฯ – ฟุคุโอกะ – ฮิโรชิมา
ออกเดินทางสู่เมืองฟุคโุ อกะ โดยเที่ยวบินที่ TG-8106 Charter Flight เที่ยวบินพิเศษ
(ใช้ เวลาบิน 5.30 ชัว่ โมง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฯ
ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สดุ บนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้ สดุ ของ
ประเทศญี่ปนุ่
เป็ นเมืองศูนย์กลางด้ านการค้ าพาณิชย์ หลังผ่านการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว
ออกเดินทางสู่ สถานีฮากาตะ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
ถึง สถานีฮากาตะ
ออกเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า โดย รถไฟชินคันเซน เป็ นรถไฟความเร็วสูงชันน
้ าของ
โลกที่เชือ่ มระหว่างเมืองต่างๆ ในญี่ปนุ่ แล่นด้ วยความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรต่อ
ชัว่ โมง
ถึง สถานีฮโิ รชิม่า เมืองฮิโรชิม่า เมืองแห่งน ้า เพราะมีแม่น ้าใสสะอาดไหลผ่านถึง 6
สาย จุดเริ่มต้ นของเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบฮิโรชิม่าสไตล์ โอโกโนมิยากิ
ออกเดินทางสู่ ชุกเคอิ การ์ เด้ น
นาท่านชม ชุกเคอิ การ์ เด้ น สวนสไตล์ญี่ปนแท้
ุ่
ตังอยู
้ ่ใจกลางฮิโรชิมะ และถูก
กาหนดอย่างเป็ นทางการให้ เป็ นสถานที่ที่มีความงดงามระดับชาติ สร้ างขึ ้นในสมัยเอ
โดะ หรือราว 400 ก่อน โดย ซามุไรผู้ครองนคร อาซาโนะ นางะอากิระ โดยสร้ างเป็ น
แบบวิลล่า การ์ เด้ น สวนนี ้มีชอื่ เสียงมากในหมูช่ าวฮิโรชิม่า เพราะสไตล์การออกแบบที่
เป็ นแบบฉบับของสวนในสมัยนัน้
ออกเดินทางสู่ สวนสันติภาพฮิโรชิมา่

08.20 น.
09.30 น.
10.15 น.
10.36 น.
11.38 น.
12.00 น.
13.30 น.
13.45 น.

14.45 น.
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15.00 น.

16.15 น.
16.30 น.

18.30 น.
18.45 น.
19.45 น.

วันอาทิตย์ ท่ ี 29 ธ.ค. 62
07.00 น.
08.30 น.
09.30 น.
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นาท่านชม สวนสันติภาพฮิโรชิม่า (มรดกโลก) ที่สร้ างขึ ้นมาเพื่ออธิษฐานให้ โลกมี
แต่สนั ติภาพตลอดกาล ตังอยู
้ ่ตรงใจกลางเมืองฮิโรชิม่าซึง่ เป็ นจุดทิ ้งระเบิดปรมาณู
ชม สัญลักษณ์ของเมืองฮิโรชิม่า โดมปรมาณู สถาปั ตยกรรมที่ได้ รับความเสียหาย
จากการทิ ้งระเบิดปรมาณูในฮิโรชิม่า แต่กลับไม่มีการทรุดตัวหรือถล่มลงมาราวกับ
ปาฏิหารย์ โดยได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์ยเู นสโก
ออกเดินทางสู่ ถนนฮอนโดริ
เชิญท่านเดินเล่นช้ อปปิ ง้ บน ถนนฮอนโดริ ย่านการค้ าถนนคนเดินแบบมีหลังคา มี
การปิ ดการจราจร และเรียงรายไปด้ วยร้ านค้ า ร้ านอาหาร เริ่มต้ นตังแต่
้ บริเวณใกล้ กับ
สวนสันติภาพ ทอดตัวไปทางทิศตะวันออกประมาณครึ่งกิโลเมตร และห้ ามพลาดที่จะ
ลิ ้มลองอาหารจานเด็ดของฮิโรชิม่า โอโคโนมิยากิสไตล์ฮิโรชิม่า
ออกเดินทางสู่ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร แบบคุชิคทั สึ ซีฟ้ ดู และผัดเสียบไม้ ทอด
ออกเดินทางสู่ที่พกั
จากนันท่
้ านสามารถออกมาชม เทศกาล งานแสดงไฟ “Hiroshima Dreamination” ที่
จัดเป็ นประจาระหว่างวันที่ 17 พ.ย. – 3 ม.ค. ของทุกปี เวลา 05.30 – 22.30 น. ทาง
เมืองจะประดับประดาไฟ 1.4 ล้ านดวง บนถนน Peace Boulevard ซึง่ อยู่ตรงข้ าม
โรงแรม
พักที่
ANA CROWNE PLAZA HIROSHIMA 

ฮิโรชิมา – เกาะมิยาจิมะ – อิวาคูนิ – ยามากุจิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ท่าเรือ
ออกเดินทางโดย เรือเฟอร์ ร่ ี สู่ เกาะมิยาจิมะ เกาะที่อบอวลไปด้ วยบรรยากาศเร้ น
ลับชวนพิศวงมีสญ
ั ลักษณ์อนั โด่งดังคือประตูโทริ อสิ ีแดงสดทีต่ งตระหง่
ั้
านอยู่กลางทะเล
10.00 น.
นาท่านสักการะ ศาลเจ้ าอิซึคุชิม่า (UNESCO, World Heritage) ศาลเจ้ าที่สาคัญ
ที่สดุ บนเกาะ โดยไทระ โนะ คิโยโมริ ผู้นาการการเมืองคนสาคัญของประเทศญี่ปนใน
ุ่
สมัยเฮอัง ได้ มคี าสัง่ ให้ สร้ างศาลเจ้ าแห่งนี ้ขึ ้นมาเมื่อประมาณช่วงศตวรรษที่ 11 เพื่อ
เป็ นศาลเจ้ าประจาตระกูลไทระ ตัวศาลเจ้ ามีลกั ษณะเหมือนท่าเรือ จุดเด่นที่สดุ คือ
ประตูทางเข้ าวัด หรือ เสาโทริอิขนาดใหญ่สงู 16 เมตร ทีต่ งอยู
ั ้ ่กลางน ้า เสาสีส้มที่มีขา
ตังอยู
้ ่ 6 ขาเพื่อรองรับน ้าหนักประมาณ 60 ตัน ไม่มีการเจาะเสาเข็มฝั งดิน
** หมายเหตุ เสาโทริอิ ขณะนี ้กาลังอยูใ่ นระหว่างการปรับปรุงโดยเริ่ม ตังแต่
้ วนั ที 26
ส.ค. ปี นี ้ แต่วิวทิวทัศน์แถวนัน้ ก็ค้ มุ ค่าที่จะเดินทางไปเช็คอินและเซลฟี่ ค่ะ **
ให้ ท่านได้ เดินเล่น ถ่ายรูปบนเกาะตามอัธยาศัย นอกจากสถาปั ตยกรรมอันตระการตา
แล้ ว ยังมีกวางน้ อยเดินขวักไขว่ คอยต้ อนรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนอย่างไม่หยุดหย่อน
รวมถึงให้ ท่านได้ ลองชิมหอยนางรม เกาะมิยาจิมะ เป็ นถิ่นที่มีหอยดี หอยดัง เป็ น
สวรรค์ของคนรักหอย เรียกได้ ว่าเป็ น OTOP เด็ดของจังหวัดเลยก็ว่าได้
- โมมิจเิ ต็น เป็ นของคาวทานเล่นที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนใบเมเปิ ล มีหลายรสชาติ
แบ่งตามส่วนผสมที่ใส่ไม่วา่ จะเป็ น กุ้ง, ปลาหมึก, ปลาอานาโกะ และ หอยนางรม
ทอดร้ อนๆ ชิ ้นละประมาณ 260 เยน
- หอยนางรมย่าง เมนูนี ้ไม่ควรพลาดเลย หรือใครชอบทานแบบสดๆ ก็มใี ห้ เลือก
เช่นกัน หอยที่นี่ตวั ใหญ่ หวานมาก และสดมากๆ ถาดละ 2 ตัว ราคาประมาณ
400 – 500 เยน เลือกซอสตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นโชยุ, มะนาว, ชีส, พริก ฯลฯ
- KAKI Fry (Deep fried Oyster) หรือ หอยนางรมชุบแป้งทอด เป็ นอาหารจานเด็ด
จานดัง ที่คนรักหอยต้ องไม่พลาด เซ็ทนึงประมาณ 1400 เยน เสิร์ฟพร้ อมกับหอย
ตัวเป้งๆ 6 ตัว ข้ าว และซุปมิโซะ
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- Momiji Croissant โมมิจิ ครัวซองต์ หลังจากทานอาหารคาวแล้ ว ตบท้ ายด้ วยเมนู
ของหวาน ชิ ้นละปนะมาณ 200 เยน กรอบนอก นุ่มใน กลิ่นหอมฟุ้ง กับไส้ แน่นๆ
ไม่ว่าจะเป็ นไส้ ถวั่ แดง, ไส้ คสั ตาร์ด, ไส้ แอปเปิ ล้ , ไส้ ชอคโกแลต, ไส้ มะนาว และไส้
ชีส แนะนาให้ ทานตอนร้ อนๆ
(อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)
ออกเดินทางโดย เรือเฟอร์ ร่ ี สู่ ฮิโรชิม่า
ออกเดินทางสู่ เมืองอิวาคูนิ จังหวัดยามากุจิ
นาท่านชม สะพานไม้ คนิ ไตเกียว สะพานไม้ เก่าแก่ที่ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น 1 ใน
3 ของสะพานที่สวยที่สดุ ด้ วยความมหัศจรรย์ของภูมิปัญญาชาวญี่ปนโบราณที
ุ่
่สร้ าง
ขึ ้นโดยไม่มีการใช้ ตะปูแม้ แต่ตวั เดียว มีลกั ษณะเป็ นสะพานไม้ 5 โค้ ง กว้ าง 5 เมตร
ความยาว 193.3 เมตร และได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศ
ญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย
ออกเดินทางสู่ที่พกั
เชิญท่านพักผ่อนสไตล์นิปปอน กับการแช่ออนเซน ยุดะออนเซน เป็ นแหล่งน ้าพุร้อนที่มี
ประวัตศิ าสตร์ เก่าแก่ยาวนานหลายร้ อยปี ของจังหวัดยามากุจิ
โดดเด่นด้ วยน ้าแร่ที่
นุ่มนวล และซึมซาบเข้ าสู่ผิวได้ เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ
พักที่
KAMAFUKU HOTEL (YUDA ONSEN) หรือ
NEW TANAKA (YUDA ONSEN) 

13.00 น.
13.30 น.
14.15 น.

15.00 น.

18.00 น.

วันจันทร์ ท่ ี 30 ม.ค. 62
07.00 น.
08.00 น.
08.10 น.

08.40 น.
09.30 น.

11.30 น.

ยามากุจิ – เกาะสึโนะชิมะ – ชิโมโนะเซกิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ วัดรุริโคจิ
นาท่านชม วัดรุ ริโคจิ วัดในศาสนาพุทธ จุดเด่นของวัดนี ้คือมีเจดีย์ 5 ชันที
้ ่ยิ่งใหญ่และ
สวยงามที่สดุ ติด 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปนุ่ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1442 มีความสูงทังหมด
้
31.2 เมตร รูปแบบสถาปั ตยกรรมจะออกไปทางศิลปะของญี่ปนุ่ ผสมผสานกับการ
สถาปั ตยกรรมของจีน หลังคาได้ ถกู สร้ างขึ ้นมาจากเปลือกไม้ ไซปรัสที่ถกู ทอรวมกัน ถือ
ว่าเป็ นเจดีย์ 5 ชันที
้ ่เก่าแก่ทสี่ ดุ ในอันดับที่ 10 ของประเทศ และได้ ถกู กล่าวว่าเป็ นสิ่ง
ปลูกสร้ างของยุคมูโรมาชิที่ยงั คงสวยที่สดุ เช่นเดียวกับวัดฮอยุจิ ในเมืองนารา และได
โกะจิ ของเกียวโต
ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอากิโยชิได
ชมที่ ราบสูง อากิโยชิได เป็ นแอ่งที่ราบสูงล้ อมรอบด้ วยเทือกเขาระดับความสูง 500
เมตร ถึง 600 เมตร พื ้นดินสูงจากระดับน ้าทะเล 180 เมตร ถึง 420 เมตร เคยเป็ นแนว
ปะการังในทะเลทางตอนใต้ มาก่อน สภาพของกองหินปูนที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ
บนทุ่งหญ้ าทาให้ เกิดวิวทิวทัศน์ที่ดแู ปลกตา เป็ นหินปูนจากมหายุคพาลีโอโซ อิกเป็ น
ส่วนใหญ่ ลึกลงไปใต้ พื ้นดินมีถ ้าหินปูนที่เกิดจากการกัดเซาะของน ้าฝนกระจายตัวอยู่
เป็ นจานวนมาก
นาท่านชม ถา้ อากิโยชิได ถ ้าหินปูนที่ใหญ่ที่สดุ ในยามากูจิ ถ ้าแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ใต้ ดินของที่
ราบสูงอากิโยชิได มีพื ้นที่ 100 – 200 เมตร ด้ วยความสูง 24 เมตรของทางเข้ าและจุด
ใต้ ดินที่ลกึ ที่สดุ ที่ 200 เมตร มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร โดยเปิ ดให้ เข้ าชม 1
กิโลเมตร อุณหภูมิภายในจะอยู่ที่ 17 องศาเซนเซียสทังสี
้ ่ฤดู ดังนันมั
้ นจะมี อุณหภูมิที่
หนาวในฤดูร้อน และอบอุ่นในฤดูหนาว ทาให้ คณ
ุ รู้สกึ สบายตลอดทังปี
้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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12.30 น.
14.30 น.

15.00 น.
15.15 น.

16.00 น.
18.00 น.

ออกเดินทางสู่ เกาะสึโนะชิมะ
แวะถ่ายรูป สะพานสึโนะชิมะ ที่เปิ ดให้ ใช้ บริการในปี เฮเซที่ 12 (ค.ศ. 2000) เป็ นหนึง่
ในสะพานที่ยาวที่สดุ ของประเทศญี่ปนุ่ (ยาวถึง 1,780 เมตร) สะพานเชื่อมเกาะ ที่
ใหญ่ที่สดุ ส่วนเว้ าส่วนโค้ งของสะพานก็มองดูสวยงามตัดกับสีน ้าเงินเข้ มของทะเลอา
มากาเสะที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ที่เข้ ากันได้ อย่างสวยงาม
ออกเดินทางสู่ ประภาคารสึโนะชิมะ
นาท่านชม ประภาคารสึโนะชิมะ มรดกทางวัฒนธรรมอันล ้าค่าแห่งสมัยเมจิ ตังอยู
้ ่ใน
สวนสาธารณะทางฝั่ งตะวันตกตอนเหนือของเกาะ
ประภาคารของที่นี่เป็ นแบบ
ตะวันตกที่ถกู ใช้ ครัง้ แรกในสมัยเมจิที่ 9 ถึงแม้ ว่าจะผ่านไปกว่า 130 ปี แล้ ว ทาให้ ได้
สัมผัสถึงกลิ่นอายของประวัตศิ าสตร์ ที่หลงเหลืออยู่ ประภาคารแห่งนี ้ก็ยงั ถูกใช้ งาน
เรื่อยมาจนถึงปั จจุบนั
ออกเดินทางสู่ที่พกั
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ
พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบน้ าแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็ นการ
พักผ่อนจากการที่ได้เหน็ ดเหนื่ อยกับการเดินทางหรือทากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน
พักที่
NISHINAGATO RESORT 

วันอังคารที่ 31 ม.ค. 62
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.

ชิโมโนะเซกิ – นากาโตะ – โมจิโค – ฟุคุโอกะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ศาลเจ้ าโมโตโนสุมิ อินาริ
นาท่านชม ศาลเจ้ าโมโตโนสุมิ อินาริ ศาลเจ้ าสร้ างขึ ้นในปี 1955 ผู้ศรัทธาส่วนใหญ่
เป็ นชาวประมงท้ องถิ่น แห่งนี ้เห็นจะเป็ นเสาโทริอิ 123 ต้ นที่ตงเรี
ั ้ ยงรายเป็ นระยะทาง
กว่า 100 เมตร (328 ฟุต) นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนิยมเดินใต้ เสาโทริอิที่ ทอดยาว
คล้ ายอุโมงค์พลางอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ขอให้ ประกอบธุรกิจสาเร็จ ขอให้
เดินทางปลอดภัย เป็ นต้ น ว่ากันว่าเทพเจ้ าสามารถช่วยให้ คาขอต่างๆ เป็ นจริงได้ ซงึ่
รวมไปถึงการขอให้ พบเนื ้อคู่ และการมีบตุ ร ที่นี่ได้ รับเลือกเป็ นหนึง่ ใน 31 สถานที่ที่สวย
ที่สดุ ในญี่ปนุ่ โดยสื่ออเมริกนั ในปี 2015
09.50 น.
ออกเดินทางสู่ ภัตตาคาร
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบยาคินิคุ
13.00 น.
ออกเดินทางสู่ โมจิโกะ เรโทร
13.30 น.
เชิญท่านเดินเล่น ช้ อปปิ ง้ ที่ โมจิโกะ เรโทร ท่าเรือโมจิโกะ ที่เต็มไปด้ วยประวัตศิ าสตร์
ยาวนานกว่า 120 ปี มาตังแต่
้ ต้นยุคสมัยเมจิมาจนถึงปั จจุบนั ปั จจุบนั เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยว และที่พบปะของชาวเมืองคิตะคิวชูที่ชิคแอนคูลทีส่ ดุ
ในฐานะเมืองท่า
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาติตะวันตก
ทาให้ ได้ รับอิทธิพลทางด้ านสถาปั ตยกรรม
อาคารบ้ านเรือนบริเวณโดยรอบ สร้ างออกมาในสไตล์เรโทรยุโรเปี ย้ น ทาให้ ไม่ว่าจะ
เดินไปที่มมุ ไหนของท่าเรือก็จะเจอจุดที่ทาให้ คณ
ุ ต้ องหยุดถ่ายรูป
14.30 น.
ออกเดินทางสู่ สถานีเคเบิ ้ลคาร์
15.15 น.
นาท่านขึ ้นสู่ ภูเขาซารากุระ (Mount Sarakura) มีความสูงทังหมดถึ
้
ง 1,100 เมตร
โดยเคเบิล้ คาร์ ท่ ยี าวที่สุดในคิวชู วิ่งที่ระดับความสูงถึง 440 เมตรขึ ้นไป และใช้ เวลา
ประมาณ 6 นาทีที่จะไปถึงสถานียามานากะ จากเคเบิ ้ลคาร์ดงั กล่าว ต่อด้ วยสโล้ ปคาร์
ขึ ้นไปถึงยอดเขา จากยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองคิตะคิวชู สะพานวา
คะโตะ และอื่นๆ ได้ ที่ทางเดินชมธรรมชาติของเกาะคิวชูเหนือ โดยเฉพาะวิวยามคา่ คืน
ที่ภเู ขาซารากุระนี ้ยังถูกเลือกให้ เป็ นวิวยามค่าคืนยอดนิยมอีกด้ วย
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17.00 น.
18.00 น.

ออกเดินทางสู่ที่พกั
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ
พักที่
ACTIVE & RESORT FUKUOKA YAHATA

วันพุธที่ 1 ม.ค. 63
08.00 น.

ฟุคุโอกะ – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เชิญท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ห้ างสรรพค้ า AEON (เดินจากโรงแรมประมาณ 10 นาที) ท่าน
สามารถเลือกซื ้อหาของใช้ ประจาวันต่างๆ
ทีน่ ่าใช้ ในสไตล์ญี่ปนได้
ุ่
รวมไปถึง
เครื่องสาอางแบรนด์ ญี่ปนต่
ุ่ างๆ รวมไปถึงเครื่องอุปโภค และบริ โภคชือ่ ดังมากมาย
ขนมขบเคี ้ยว บะหมี่กงึ่ สาเร็จรูป ผงโรยข้ าว เครื่องปรุงสาเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพู
สบู่ ยาสีฟัน และของใช้ ประจาวันอื่นๆ อีกมากมายได้ ที่นี่
ห้ ามพลาด!! ช้ อปปิ ้ งถุงโชคดี หรือ ลักกีแ้ บค จากร้ านค้ าแบรนด์ ต่างๆ ที่จัด
สินค้ าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจาหน่ ายในราคาพิเศษสุด ซึ่งจะทา
เฉพาะในช่ วงปี ใหม่ ระหว่ างวันที่ 1-3 มกราคมนีเ้ ท่ านัน้
(ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เพือ่ ให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ อย่างเต็มที่)
ออกเดินทางสู่ คาแนล ซิตี ้
เชิญท่านช้ อปปิ ง้ ที่ คาแนล ซิตี ้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็ นศูนย์รวมร้ านค้ า
และร้ านอาหารขนาดใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ริมน ้า ภายในมีการขุดคลองให้ ไหลผ่านใจกลางห้ าง
แห่งนี ้ด้ วย นอกจากนันยั
้ งมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้ านตู้เกมส์ รวมทังโรงแรมอี
้
ก2
แห่ง ถูกออกแบบมาให้ เป็ นพื ้นที่เปิ ดโล่งๆ กว้ างๆ มีรูปทรง และสีสนั ที่แปลกตาเพื่อให้
ได้ บรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตรงกลางของคลองจาลองนี ้จะมีการแสดงน ้าพุแสงสี
เสียง ตังแต่
้ เปิ ดจนปิ ด ทุกๆ ครึ่งชัว่ โมง มีร้านค้ ามากกว่า 250 ร้ าน ทังร้้ านที่มีเฉพาะใน
ญี่ปนุ่ และร้ านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้ บริการหลากหลายแบบทังอาหาร
้
ญี่ปนุ่ และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไม่ได้ แพงกว่าข้ างนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ชนั ้ 5
จะมีส่วนที่เรียกว่า ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศ
ญี่ปนุ่ รวมทังราเมนสไตล์
้
ฟคุ โุ อกะที่เรียกว่าฮากาตะราเมนด้ วย
ออกเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8109 Charter Flight เที่ยวบินพิเศษ
(ใช้ เวลาบิน 5.30 ชัว่ โมง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฯ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

13.00 น.
14.00 น.

17.00 น.
19.00 น.
23.00 น.
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อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะอย่ างต่า 35 ท่ าน
ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้ อง)
59,900.- บาท
ผู้ใหญ่พกั ห้ องเดี่ยว
9,500.- บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
47,900.- บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
58,900.- บาท
หมายเหตุ กรณีต้องการเดินทางโดยที่นงั่ ชันธุ
้ รกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 25,000.- บาท
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
• ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
• ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามัน และประกันภัยทุกแห่ง
• ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
• ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่อง จาก
อุบตั ิเหตุ ไว้ ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
• น ้าหนักกระเป๋ า 40 กิโลกรัม สาหรับที่นงั่ ชันธุ
้ รกิจ และน ้าหนักกระเป๋ า 30 กิโลกรัม สาหรับที่นงั่ ชันประหยั
้
ด กรณี
น ้าหนักเกินจากที่กาหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
• ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการทัวร์ , ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
• ค่าปรับ สาหรับน ้าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทาหนังสือเดินทาง
• ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง
• ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
เงื่อนไขการชาระเงิน
• กรุณายืนยันการเดินทาง และชาระเงินมัดจา ภายใน 48 ชัว่ โมงนับจากการสารองที่นงั่ ท่านละ 10,000 บาท และ
กรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้ าพาสปอร์ ตของผู้เดินทางเพื่อทาการจองที่นงั่ ในกรณีเดินทางชันธุ
้ รกิจ มัดจาท่านละ
20,000 บาท
• ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ทงหมดก่
ั้
อนการเดินทาง อย่างน้ อย 25 วัน
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากว่ามีการนาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือ่ มเสีย
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว หรือโดนปฎิเสธการเข้ าเมืองทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้ าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรือค่าทัวร์ ทงหมดแล้
ั้
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงือ่ นไขข้ อตกลงต่างๆ
ทังหมด
้

ใบจองทัวร์ HIROSHIMA HIGHLIGHT
Tel: 0 -2676 -2200 Fax: 0 -2676 - 0169 E- mail: info@tourlines.co.th
https://tourlines.co.th

TOURLINES

Best Destination

“ The Art of Travel ”

27 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2563
1. ชื่อ / นามสกุล

ผู้จอง............................................................................................................
วันที่ ...............................................

2. ชื่อ / นามสกุล
ผู้เดินทาง (เป็ นภาษาอังกฤษตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต)
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
5. ..................................................................................................................
6. ..................................................................................................................
3. เบอร์ติดต่อ .................................................................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ตดิ ต่อได้ สะดวก) ...................................................................................................
5. ประเภทห้ องพัก
6.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL)
6.2 ห้ องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 1 ผู้ใหญ่
6.3 ห้ องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผู้ใหญ่
6.4 ห้ องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผู้ใหญ่
6.5 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม
6.6 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL)

..... ห้ อง
..... ห้ อง
..... ห้ อง (มีเตียง)
..... ห้ อง (ไม่มีเตียง)
..... ห้ อง
..... ห้ อง

6. อาหาร
ไม่ทานเนื ้อวัว
ไม่ทานเนื ้อหมู
อื่นๆ ............................................................

ไม่ทานสัตว์ปีก

7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่

เคย ประเทศ ..................................

ไม่เคย

ทานมังสวิรัติ
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