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กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  1 

- - - 

เที่ยวบินขาไป   DMK - HIJ DD 3302   เวลา 02.30 น. - 10.00 น. (เสิรฟ์อาหารร้อนบนเครื่องขาไป) 

เที่ยวบินขากลับ HIJ - DMK  DD 3303   เวลา 11.00 น. - 15.15 น. 

22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ 

สนามบินดอนเมือง Terminal 1  

ชั้น 3 เคาน์เตอร์หมายเลข 7   

สายการบิน NOK AIR 

DD 3302    

เครื่อง BOEING 737-800 

สัมภาระถือข้ึนเครื่อง 7 กก. 

สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก. 

 

 

 

02.30 น. บินลัดฟ้าสู่ เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุน่  

10.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) 

สำคัญ!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวันแบบ SET BOX(1) 

 

 

 

ท่าอากาศยานฮโิรชิม่า ญีปุ่่น – ศาลเจ้าริมหาดโมโตโนสุม ิอินาริ - เมืองฟกุุโอกะ –  

ฟุกุโอกะ ทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน 
 2 

- SB 

 

- 

ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ  

ต้องไม่พลาดที่จะมาชมเสาโทริอิสีแดงแห่งศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อิ

นาริ ซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบเป็น

จำนวนมาก ตั้งอยู่ในเมืองนากาโตะ จังหวัดยามากูจิ สร้างขึ้น

ในปี 1955 ผู้ศรัทธาส่วนใหญ่เป็นชาวประมงท้องถ่ิน มีเสาโทริ

อิสีแดงที่ทอดตัวเรียงเป็นแนวยาวจำนวน 123 ต้น คนญี่ปุ่น

เชื่อกันว่าเสาโทริอิเป็นส่ิงที่ใช้ก้ันกลางระหว่างโลกมนุษย์และโลก

แห่งเทพเจ้าหรือเป็นประตูสู่ดินแดนแห่งเทพเจ้าน่ันเอง 



Signature77  (3/11) 

 

  

เดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชูและใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศญี่ปุ่นด้วย ทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเมืองหน่ึงของ

ญี่ปุ่นด้วยมีอุณหภูมิที่ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับชายฝั่งของจีนและเกาหลี จึงทำให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางทางการค้ าที่สำคัญของภูมิภาคน้ี 

รวมทั้งยังเป็นเมืองอันมีมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซ่ึงในอดีตที่น่ีถือเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านแฟชั่น วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองของเกาะคิวชู 

เย่ียมชม ฟุกุโอกะทาวเวอร์ (ถ่ายภาพด้านนอก) เป็นหอคอยสูง 234 เมตรที่สร้างขึ้นในปี 1989 ภายนอกหอคอยที่ปูด้วยกระจกกว่า 8000 

บาน ที่สำคัญจุดชมวิวฟุกุโอกะทาวเวอร์แห่งน้ี ได้รับโหวตให้ติด 1 ใน 100 จุดชมวิวยามค่ำคืนที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย จุดชมวิวของที่น่ีมีชื่อว่า 

“SKY View 123” ที่ความสูง 123 เมตร นอกจากทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังสามารถชมวิวเมืองฟุกุโอกะและทะเลได้แบบ 360 องศาเลยทีเดียว ทำให้ที่น่ี

กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนฟุกุโอกะไปโดยปริยาย และอีกหนึ่งไฮไลต์ของจุดชมวิวที่นี่ก็คือการประดับประดาไฟยาม

ค่ำคืน ด้านนอกมีการฉายภาพประดับไฟตัวตึกอย่างสวยงามและมีการปรับเปล่ียนให้เข้ากับเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปีอีกด้วย 

 

อิสระช้อปปิ้งย่านเทนจิน   
อีกแหล่งช้อปปิ ้งชั ้นแนวหน้าบนเกาะคิวชูที ่พลาด

ไม่ได้อย่างเด็ดขาด ย่านเทนจิถือเป็นถนนสายหลักที่

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ มีถนนที่เชื่อมทางเข้า

สถานีรถไฟใต้ดินทั้งสองสายของเมือง จึงทำให้ย่าน

เท็นจินเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟุ

กุโอกะ มีร้านกาแฟและร้านอาหารหลากหลายสไตล์

ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว  
 

ค่ำ... เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปป้ิง  

อิสระรับประทานอาหารตามอธัยาศยั ย่านเทนจิน 

 

พักที่ ARK ROYAL FUKUOKA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 
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วัดนันโซอิน - ดิวตี้ฟรี – ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู – โทสุเอาท์เล็ต – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน   

เมืองเบบปปุ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิ
 3 

B - D 

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)   

นำทุกท่านไปไหว้พระขอพรที่ วัดนันโซอิน วัดขนาดใหญ่ที่แทรกตัวอยู่กลางธรรมชาติซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้และภูเขาโอบล้อม โดยภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ทำจากทองแดงสำริดที่ขึ้นชื่อว่า “ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” "เนฮันโซ" สร้างเสร็จเมื่อปีค.ศ. 1995 ขนาดของพระพุทธนอนมีความยาว 

41 เมตร สูง 11 เมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่ 300 ตัน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาราและคามาคูระ รวมถึงบริเวณรอบๆยังมี

ประติมากรรมทางศาสนาและสถาปัตยกรรมน่าสนใจกระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่ของวัด ปัจจุบันวัดนันโซอินก็ยังคงเป็นที่ตั้งของรูปปั้นยักษ์ฟุโดเมียวขนาดใหญ่  

อิสระช้อปปิ้ง... ดิวตี้ฟรี แหล่งช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา ,แว่นตา,เครื่องสำอางค์กระเป๋า,กล้องถ่ายรูปหรือจะเป็นนำ้หอม 
ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย รวมทั้งมีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, 

NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เดินทางสู่... ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู แลนด์มาร์กหลักแห่งหน่ึงประจำเมืองฟุกุโอกะ 
ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่าพันปีที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคเฮฮัน ซ่ึงจุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกน้ันคือเพื่อสักการะ สุกาวะระ มิซิซาเนะ นักวิชาการ 
นักการเมืองและนักเขียนที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคเฮฮัน จนคนญี่ปุ่นยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา ต่อมาเกิดเป็นศาลเจ้าเท็มมังที่กระจายไปทั่วประเทศ

ญี่ปุ่น กว่า 12,000 สาขา โดยมีศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกูเป็นศาลเจ้าหลัก พื้นที่โดยรอบของศาลเจ้ายังมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากมาย อีกทั้งยังเป็นจุดชม

ดอกบ๊วยที่งดงามที่สุดประจำเมือง ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้หนาแน่นทุกวันและยังเป็นพื้นที่หลักในการจัดพิธีก รรมทางศาสนาและ

เทศกาลสำคัญๆที่สืบทอดกันมายาวนาน  
 



Signature77  (5/11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นำท่านแวะช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ย่ิงใหญ่อีกแห่งนึงของคิวชู โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต ตั้งอยู่ที่เมืองซากะซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากฟูกุโอกะ โดย
เอ้าท์เล็ตแห่งน้ีสินค้าจะมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ระดับพรีเมี่ยมจนไปถึงทั่วๆไป มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถ่ินมากกว่า 150 ร้าน ให้เลือกช้อป

กันแบบจุใจพร้อมโปรโมชั่นตลอดทั้งปี สินค้ามีครบทั้งผู้หญิง ผู้ชายและเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื ้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ อย่าง Coach, 

Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย 

เที่ยง... เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาแห่งความสุข อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต  
 

หมู่บ้านยูฟูอินฟลอร์รัล 

 

หรือ หมู่บ้านดอกไม้ยุฟอิูน ที่มตี้นแบบมาจาก

คอทสโวลด์สที่อังกฤษ ถือเป็นหมู่บ้านจำลอง

สไตล์ยุโรปที่มีกล่ินอายยุโรปโบราณที่สวยสุด

แห่งหนึ่งในโลก บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงราย

อยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้

นานาชนิด ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็น

อย่างมาก ซ่ึงเหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูป

เพราะให้บรรยากาศแบบสบายๆ ภายในบริเวณ

ประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้ายขาย

ของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ 

ของเล่น ของสะสมทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ 

 

 

สุดทางของย่านร้านค้าหมู่บ้านยูฟูอินจะพบกับ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) นับว่าเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความสวยงามของ
ผืนน้ำในทะเลสาบเเห่งน้ีกันเป็นอย่างมากในเเต่วันเเละเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความเป็นชนบทของคิวชูอีกด้วย นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับเเลนด์

มาร์คเลยก็ว่า โดยน้ำในทะเลสาบเเห่งน้ีน้ันมาจากน้ำพุร้อนทำให้อุณหภูมิของทะเลสาบน้ันอุ่นอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวเเละในช่วงเช้าน้ันผิวน้ำจะคลายความร้อน

ออกมาทำให้เกิดเป็นไอน้ำที่ลอยขึ้นมาเป็นหมอกที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง โดยนักท่องเที่ยวจะนิยมมาชมความสวยงามของทะเลสาบในช่วงเช้ าเพื่อจะไดช้ม

หมอกที่ลอยอยู่เหนือทะเลสาบเเห่งน้ีอีกด้วย นับว่ามีบรรยากาศที่ดีเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ 
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เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ อยู่ชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฟุกุโอกะ ถือเป็นเมืองที่มีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติมากที่สุดในญี่ปุ่น 

(Onsen หรือ Hot Springs) จนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองหลวงออนเซ็นของญี่ปุ่น” มีแหล่งน้ำแร่จากธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไป เน่ืองจากสถานที่ตั้ง
ของเมืองนี้อยู่ใกล้กับภูเขาไฟอะโสะและขณะนั่งรถผ่านหรือมองจากมุมสูงจะเห็นควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาเหนือหลังคาบ้านเต็มไปหมด วิวที่มีไอน้ำร้อนพวยพุ่ง

ขึ้นมาจากจุดต่างๆของเมืองในช่วงโพล้เพล้ของวัน ไอน้ำสีขาวกับแสงสุดท้ายสีทองของวันถูกยกให้เป็นวิวที่สวยที่สุดวิวหนึ่งของญี่ปุ่นเลย 

 

ค่ำ... บริการอาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรม(3) 

หลังรับประทานอาหารอิสระท่านแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ  

เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต 

และให้ผิวพรรณสวย  

(แช่ครั้งละประมาณ 20 นาท ีไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง) 

พักที่ โรงแรม BEPPU AREA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

 
 บ่อนรกน้ำพุร้อน จิโกก ุ– ล่องเรือเฟอร์รี่เกาะมิยาจิมะ – ชมมรดกโลก ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ –  

ถนนสายช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด - ชมมรดกโลกโดมปรมาณ ู อนุสาวรีย์เด็กหญิงซาดาโกะ - ปราสาทฮิโรชิม่า 
 4 

B L - 

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)   

เย่ียมชม ยูมิ จิโกกุ (นรกทะเล) เป็น1ใน8 ของน้ำพุร้อนของทัวร์ขุมนรกเบปปุจิโกกุ บ่อน้ำร้อนสีฟ้าอมเขียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบ่อน้ำร้อน

ที่สวยที่สุดในบรรดาบ่อน้ำร้อนแปลกในเมืองนี้ ซ่ึงมีน้ำเป็นสีฟ้าและมีส่วนผสมของโคบอลต์ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขา Tsurumi เมื่อ 300 ปีก่อน สีของ

น้ำพุร้อนที่เป็นเอกลักษณ์จึงได้ชื่อว่า Umi ซ่ึงแปลว่า ทะเล ในภาษาญี่ปุ่น แต่อุณหภูมิของน้ำพุร้อนค่อนข้างสูงมากประมาณ 98C น้ำพุร้อนดังกล่าวที่เย็นลง

ใช้สำหรับการทำ ashi-yu ซ่ึงเป็นการจุ่มเท้าลงในน้ำพุร้อน และเมื่อเดินเข้าไปยังทางเข้าของ ยูมิ จิโกกุ ท่านจะเห็นสวนที่สวยงามพร้อมกับบ่อที่มีน้ำสีเขียวใส

และมี Victoria amazonata และ water lilies บานสะพรั่งอยู่ภายในบ่อ น้ำพุร้อนจะไหลผ่านภายในท่อที่ติดตั้งอยู่ภายในบ่อ เพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิให้

พอเหมาะกับการเติบโตของไม้ดอกเขตร้อน 
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นำท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่ สู่ เกาะมิยาจิมะ มีสัญลักษณ์อันโด่งดังคือ ประตูโทริอิสีแดงสด ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล ให้

บรรยากาศที่ดูเร้นลับชวนพิศวงดึงดูดผู้คนได้เป็นจำนวนมากต่างๆในอ่าวโตเกียว และในเกาะมิยาจิมะจะมีการเล้ียงกวางแบบปล่อยซ่ึงเท่านจะเห็นฝูงกวาง

น่ารักๆเดินเล่นอยู่ทั่วเกาะ เย่ียมชมและเก็บภาพความประทับใจที่ ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ศาลเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปัดเป่าส่ิงชั่วร้ายและช่วยให้สมหวังดัง
ความปรารถนาโดยเฉพาะในเรื่องความฝัน (เช่น การเรียนต่อ, ด้านกีฬา, การแข่งขัน เป็นต้น) ทุกคนที่มีจุดหมายว่าจะมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นคงจะเคยได้

ยินสมญานามศาลเจ้าน้ีแล้วก็เป็นได้ ที่สำคัญศาลเจ้าอิสึคุชิมะนี้เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยเดินเล่น แวะชิม

อาหารท้องถ่ินชื่อดังอย่างขนมเค้กพื้นเมืองรูปทรงใบเมเปิ้ลภายในสอดไส้ชนิดต่างๆที่... ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด ตัวถนนเส้นน้ีจะมีความยาว 
350 เมตร สองข้างทางมีร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว และเมื่อมาถึงเกาะมิยาจิมะต้องห้ามพลาดชิม

หอยนางรมถือเป็นของดีเมืองฮิโรชิม่า ผลผลิตหอยนางรมทั่วประเทศญี่ปุ่นน้ันก็เป็นของเกาะแห่งน้ีน่ีเอง 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(5) 

โดมระเบิดปรมาณู ซากจากเหตุการณ์ที่อาคารบ้านเรือนจำนวนมากในฮิโรชิมะถูกถล่มลงราบคาบในชั่วพริบตาในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 แต่อาคาร

โดมปรมาณูน้ีกลับรอดพ้นจากการถูกทำลายและ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก (UNESCO)โดมระเบิดปรมาณูน้ีสร้างขึ้น

ในปีค.ศ. 1915 ผู้ออกแบบคือนายช็อง แร็กเซล สถาปนิกชาวเช็กโกสโลวาเกีย อาคารแห่งน้ีเป็นอาคารที่ทันสมัยทำให้อาคารแห่งน้ีเป็นหน่ึงในสถานที่สำคัญ

ของฮิโรชิมะ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ปีค.ศ. 1945 ระเบิดปรมาณูลูกแรกที่ใช้ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้ระเบิดคล่ืนความร้อนสาดโดนโดม ไหม้หลังคาและ

ทำลายล้างอาคารจนหมดส้ิน ในขณะที่จุดศูนย์กลางของอาคารหลักรอดจากการถูกทำลายอย่างปาฏิหาริย์แต่ผู้คนภายในอาคารเสียชีวิตทั้งหมดทันที ปัจจุบัน

โดมแห่งน้ีกลายเป็นสัญลักษณ์ของการล้มล้างอาวุธนิวเคลียร์และความสำคัญของสันติภาพที่ย่ังยืนทั่วโลก 
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เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6)  

นำท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานฮิโรชิม่า เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
ระหว่างรอขึ้นเครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน 

11.00 น.   เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR DD 3303 

15.15 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

ท่าอากาศยานฮิโรชิมา่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง   5 

B - - 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะส เพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถงึความปลอดภัยของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก 

 

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการ   

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน  

 

อนุสาวรีย์สันติภาพเด็กหญิงซาดาโกะ 
ตั้งอยู่ในสวนสันติภาพที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ระเบิดปรมาณู

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ก่อตั้งขึ้นในวันเด็กในปีค.ศ. 1958 เพื่อ

อุทิศให้กับซาดาโกะซาซากิผู ้ได้รับผลกระทบจากระเบิดปรมาณูตอน

อายุ 2 ขวบ จนส่งผลให้เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในอีกสิบปีต่อมา

และได้เสียชีวิตลงพร้อมเล่าตำนานพับนกกระเร ียนที ่จะทำให้เธอ

หายขาดจากโรคร้ายนี้ได้ ซาดาโกมีความหวังมุ่งมั่นพับนกกระเรียน

กระดาษจนได้ประมาณ 1,300 ตัว แต่ก็ยังไม่หายป่วย จึงตั้งใจพับ

อีกให้ได้ถึง 2,000 ตัว แต่ยังไม่ทันครบซาดาโกะได้จากโลกนี ้ ไป

เสียก่อน การตายของซาดาโกะส ่งผลให้คนท ั ่วประเทศให้สร ้าง

อนุสาวรีย์เพื่อไว้อาลัยแก่เด็กทุกคนที่เสียชีวิตจากระเบิดปรมาณู ด้วย

การสนับสนุนจากนักเรียนมากกว่า 3,100 โรงเรียนทั่วประเทศญี่ปุ่น

และประเทศอื่นๆอีก 9 ประเทศ 

ค่ำ... เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาแห่งความสุข อิสระรับประทานอาหารตามอธัยาศยั ย่านโรงแรม 

พักที่ TOYOKO INN HIROSHIMA หรือเทียบเท่า 
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อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน 

(ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

(ราคาต่อท่าน) 

อุณหภูมิเฉลี่ย 

สูงสุด - ต่ำสุด 

24 – 28 ตุลาคม 2563  17,777 7,977 25℃ - 18℃ 

31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2563 19,777 7,977 23℃ - 18℃ 

07 - 11 พฤศจกิายน 2563 19,777 7,977 22℃ - 15℃ 

14 – 18 พฤศจกิายน 2563 19,777 7,977 20℃ - 10℃ 

21 - 25 พฤศจกิายน 2563 19,777 7,977 20℃ - 10℃ 

05 - 09 ธันวาคม 2563 

(วันชาติไทย) 

20,777 7,977 
16℃ - 3℃ 

19 – 23 ธันวาคม 2563 19,777 7,977 16℃ - 3℃ 

 

**จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว 19,777 บาท** 

**ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี 7,977 บาท กรณีเพิ่มเตียงเสริมสำหรบัเด็กให้คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ทุกกรณี** 

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับ และไกด์นำเที่ยว 1,700 บาท /ทริป/ท่าน** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน  

ในกรณีมีผู้เดินทาง 15-24 ท่าน หรือเลื่อนการเดินทาง 
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เงื่อนไขการชำระเงิน  

 - กรุณาชำระเงินมดัจำ 10,000 บาท หลังทำการจองภายใน 3 วัน  

 - การจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน 

 - กรณทีำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 14 วัน กรุณาชำระเงินเต็มจำนวนภายใน 1 วัน 

   หมายเหตุ : ระบบจะทำการตัดที่อัตโนมัติหากไม่ได้รบัเงินภายในวันตามที่กำหนด 

 

เงื่อนไขการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง 

- แจ้งยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนำเที่ยว คืน 100% ของอัตราค่าบริการ (หักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงของบริษัทฯ ถ้ามี) 

- แจ้งยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันนำเที่ยว คืน 50% ของอัตราค่าบริการ (หักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงของบริษัทฯ ถ้ามี) 

- แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนวันนำเที่ยว ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าบริการ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดเงินค่าธรรมเนียมตัดบัตรที่เกิดข้ึนจริง กรณียกเลิกเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน ภายใน 90 วัน (นับจากวันที่เลือกเดินทางเดิม) 

- แจ้งเล่ือนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันนำเที่ยวได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 90 วัน (นับจากวันที่เลือกเดินทางเดิม) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

โดยโปรแกรมและสถานที่ใกล้เคียงกับโปรแกรมทัวร์เดิม ค่ามัดจำสามารถนำไปใช้ภายหลังได้ 

  หมายเหตุ : การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางจะต้องส่งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเซ็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- ค่าต๋ัวเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด (Economy Class) พร้อมน้ำหนักกระเป๋าตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมทั้งค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม มนิิบาร์ในห้อง ค่าโทรศัพท ์ค่าอินเตอร์เน็ต และค่าทำหนังสือเดินทาง  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 

- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับบริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศ หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือถูกปฏิเสธ การเข้า-ออกจากประเทศใดๆ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ใน

การจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทฯ พร้อมการชำระเงินมัดจำ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทฯ เช่น ภัย

ธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ หรือการบริการของสายการบิน เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี

เชื้อเพลิง การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ (อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทฯ เสนอราคา) 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด 

7. ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้เอง  

8. มัคคุเทศก์ หรือพนักงานตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัทฯ และไม่รับฝากสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 
เมื่อท่านจองทัวร์และชำเงินระมัดจำแล้ว หมายถึงทา่นยอมรบัข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 โปรดอ่านข้อมูลรายการทัวร์ทุกครั้งก่อนทำการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจา้หน้าที่ก่อนทำการจอง 


