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ลอ่งเรือผา่นช่องเขาทาคาจิโฮะ | อบทรายร้อนท่ี เมืองอิบซููกิ | ชมภเูขาไฟซากรุะจิมะ | นัง่รถไฟชินคนัเซ็น
จากเมืองคาโกชิมา่สูเ่มืองฟกุโุอกะ | ชมดอกไม้หลากสีท่ี สวนดอกไม้คจุู | ศาลเจ้าดาไซฟ ุ| หมูบ้่านยฟูอิุน 

แชน่ า้แร่ธรรมชาต ิ(Onsen) 3 คืน  

 
 

 

 

  

KYUSHU IBUSUKI แฟนตาซี เกาะใต้ 7วัน 5คืน 

เดนิทาง เมษายน 2563 

ราคาแนะน าเพียง 67,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG648 / 00.50 – 08.00) 
วนัท่ี 2.  คิวช ู(สนามบินฟกุโุอกะ) – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมูบ้่านยฟูอุิน – เมืองเบปป ุ– แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ
วนัท่ี 3.  ชมบอ่น า้จิโงคเุมงริุ – สวนดอกไม้คจุ ู– แคบทาคาจิโฮะ – พายเรือช่องแคบทาคาจิโฮะ – เมืองมยิาซากิ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัท่ี 4.  ศาลเจ้าอโุดะ – เกาะซากรุะจิมะ – ภเูขาไฟซากรุะจิมะ – นัง่เฟอร์ร่ีสูเ่มืองคาโกชิมา่ – เมืองอิบซูุกิ – อบทรายร้อน – แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ

วนัท่ี 5.  สถานีคาโกชิมา่ – นัง่รถไฟชินคนัเซ็นจากเมืองคาโกชิมา่สูเ่มืองฟุกโุอกะ – ช้อปปิง้สถานฮีากาตะ – ช้อปปิง้เทนจิน 

วนัท่ี 6.  อิสระทอ่งเที่ยวเมืองฟกุโุอกะตามอธัยาศยั 
วนัท่ี 7.  คิวช ู(สนามบินฟกุโุอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG649 / 11.30 – 14.55) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ (TG648 / 00.50 - 08.00) 

22.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

วันที่ 2 
ควิชู (สนามบนิฟุกุโอกะ) – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอนิ – เมืองเบปปุ – แช่
น า้แร่ธรรมชาต ิ

00.50 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 

 
 ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ (DASAIFU SHRINE) คือศาลเจ้าที่ตัง้อยูใ่นดาไซฟ ุซึง่เคยเป็นท่ีท าการของรัฐบาลประจ าจงัหวดั

ชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 เมื่อปี 901 รัฐมนตรีฝ่ายซ้าย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara no Tokihara) ได้วางแผนเพื่อท าให้
คูแ่ขง่ของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถกูลดขัน้ลงจากต าแหน่งในชัน้ศาลกลายเป็นข้าราชการชัน้
ผู้ น้อยประจ าที่ดาไซฟุ หลงัจากนัน้ซุกะวะระจบชีวิตลงที่นัน่และถกูฝังอยู่ที่นี่ในฐานะเทพผู้คุ้มครอง   นอกจากนีเ้ขายงัเป็นที่
รู้จกักนัดีในฐานะเทพเจ้าแหง่การเรียนรู้ การอทุิศตนและโชคลาภ ศาลเจ้าดาไซฟ ุเท็นมนัก ุดึงดดูผู้คนที่มาเยี่ยมชมและขอพร
มากกวา่ 700,000 คนตอ่ปี อีกทัง้ยงัได้รับความนิยมอยา่งยิ่งในหมูน่กัเรียนที่ก าลงัเตรียมสอบ ที่ผู้คนพากนัมาสกัการะบชูาขอ
พร โดยเฉพาะด้านการเรียนการศึกษา ทัง้สองฝ่ังถนนที่เดินเข้าบริเวณศาลเจ้ายงัต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่ระลกึ และขนม
ขึน้ช่ือตามต านาน อเุมะกาเอะ โมจิ รวมทัง้สตาร์บคัส์ท่ีตกแตง่ได้สวยงามติดอนัดบัโลกอีกด้วย 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 หมู่บ้านยูฟุอิน (YUFUIN FLORAL VILLAGE) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในจังหวดัโออิตะห่างจากเมืองบ่อน า้ร้อนเบปปุ
ประมาณ10 กิโลเมตร หมูบ้่านแหง่นีเ้ป็นหมูบ้่านหตัถกรรม และยงัเป็นท่ีรวบรวมแบบบ้านตา่งๆในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมีอายตุัง้แต ่
120-180 ปีมารวมไว้ที่นี่อีกด้วย ที่นี่จึงจดัได้ว่าเป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีชีวิตที่สามารถดึงดดูนกัท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้
ตลอดทัง้ปี 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MORINOYU RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผอ่นคลายกบัการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่ น 

วันที่ 3 
ชมบ่อน า้จโิงคุเมงุริ – สวนดอกไม้คุจู – ช่องแคบทาคาจิโฮะ – พายเรือช่องแคบ
ทาคาจโิฮะ – เมืองมิยาซากิ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชม จิโงคุเมงุริ (JIGOKU MEGURI) ซึง่ประกอบไปด้วยบอ่น า้แร่สสีนัแปลกตาทัง้หมด 8 บอ่ (ไกด์จะพาท่านเยี่ยมชมเพียง 

2 บ่อ) ที่เกิดจากการรังสรรค์ขึน้โดยธรรมชาติแต่ละบ่อมีความร้อนสงูเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส ด้วยสีสนัและความร้อน
ชนิดที่มนษุย์ธรรมดาไมอ่าจลงไปสมัผสัได้ จึงถกูกลา่วขานวา่เป็นเสมอืน “บอ่น า้แร่นรก” ดงันัน้ ที่น่ีจึงมีตวัมาสคอทเป็นยมทตู
น้อยคอยให้การต้อนรับทกุคนท่ีมาเยือนสถานท่ีแหง่ 

 

 
 สวนดอกไม้คุจู (KUJU FLOWER PARK) สวนดอกไม้ที่ตัง้อยู่ใจกลางคิวชูมีเนือ้ที่ประมาณ 49 เอเคอร์ปลกูดอกไม้

ประมาณ 3 ล้านต้น 500 สายพนัธุ์ ตัง้แตช่่วงฤดใูบไม้ผลิถึงช่วงใบไม้ร่วงในสวนให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัทุ่ง  ดอกไม้หลากสี 
อาทิเช่น ทุง่ดอกทิวลปิ ดอกหน้าแมว ดอกเดซี่แฟนซี ดอกเนโมฟิลา่ ดอกป๊อปปี ้ท่ีจะบานกนัในช่วง ใบไม้ผลิ คือช่วงประมาณ
ปลายเดือนมีนาคมถึงประมาณกลางเดอืนพฤษภาคม และ ดอกไฮเดรนเยีย, ดอกลาเวนเดอร์ที่จะผลดัเวียนกนัเบง่บานในช่วง
เดือนมิถนุายนถึงสงิหาคมของทกุปี (เป็นเพียงก าหนดการคราวๆ จากเว็บไซต์ทางการของสวน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพ
อากาศ) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ช่องแคบทาคาจิโฮะ (TAKACHIHO GORGE) ช่องแคบนีม้ีลกัษณะเป็นรูปตวัวีซึ่งเกิดจากการที่แม่น า้โกคาเสะถกูลาวาที่
ปะทุขึน้มาจากภูเขาไฟอะโสะกัดเซาะจนเกิดเป็นช่องแคบนีข้ึน้มา ให้ท่านได้ลองพายเรือช่องแคบทาคาจิโฮะ ชมความ
งดงามของทิวทศัน์ที่งดงาม และถ่ายรูปคูก่บัไฮไลท์ของช่องแคบทาคาจิโฮะ คือ "น า้ตกมานาอิ" ที่นกัทอ่งเที่ยวนิยมถ่ายรูปเป็น
มมุฮิตเมื่อได้มาเยือน จากนัน้เดินทางสู ่เมืองมิยาซากิ ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเกาะคิวชเูป็นเมืองชายฝ่ังทะเลท่ีมี
ช่ือเสยีง 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั MIYAZAKI KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้แร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 4 
ศาลเจ้าอุโดะ – เกาะซากุระจิมะ – ภูเขาไฟซากุระจิมะ – น่ังเฟอร์ร่ีสู่เมืองคาโก
ชม่ิา – เมืองอบูิซุกิ – อบทรายร้อน – แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าอุโดะ (UDO SHRINE) ศาลเจ้าแห่งนีต้ัง้อยู่ทางตอนใต้ของเมืองมิยาซากิ สร้างในปีค.ศ. 1950 จุดเด่นของที่ตัง้คือ

สร้างอยู่ในถ า้ที่มีหน้าผาติดทะเลเมื่อออกไปข้างนอกถ า้สามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างงดงาม ศาลเจ้าแห่งนีส้ร้างขึน้เพื่อ
บชูาเทพนินิกิโนะ มิโกโตะ และจดุเดน่ของศาลเจ้าแหง่นี ้คือ มีหินรูปร่างคล้ายเต้านมบนผนงัถ า้ซึง่หากใครได้ดื่มน า้ที่หยดจาก
หินจะท าให้สมหวงัเร่ืองบตุร ผู้คนนิยมมาที่นี่เพื่อขอพรให้ชีวิตคู่ยืนยาว ให้มีบตุรและคลอดง่าย ขอให้เด็กมีสขุภาพแข็งแรง
และปลอดภยั 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 

 
 เกาะซากุระจิมะ (SAKURAJIMA) สัญลักษณ์ของจังหวัดคาโกชิม่าและยัง เป็นที่ตัง้ของ ภูเขาไฟซากุระจิมะ 

(MT.SAKURA JIMA) ภเูขาไฟท่ียงัคงมีการปะทอุยูต่ลอดเวลา จึงท าให้สามารถเห็นควนัปะทจุากปลอ่งได้ ให้ทา่นได้ช่ืนชมไป
กบัควนัท่ีพวยพุง่ออกมาจากปลอ่งภเูขาไฟ ด้วยคณุลกัษณะทางภมูิศาสตร์ที่โดดเด่นที่สดุที่มีระดบัความสงูของ 1,117 เมตร
และเส้นรอบวงประมาณ 50 กิโลเมตร จึงท าให้ภเูขาไฟซากรุะจิมะ ตัง้เดน่สง่าไมแ่พ้ภเูขาไฟฟจิูเลยทีเดียว 

 

 
 น่ังเฟอร์ร่ีจากเกาะซากุระจิมะสู่เมืองคาโกชิม่า จากนัน้ออกเดินทางสู ่เมืองอิบุซูกิ เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองคา

โกชิมา่ เป็นเมืองที่มีช่ือเสยีงในด้านการอบทรายร้อน จากนัน้น าท่านสมัผสัประสบการณ์การ อบทรายร้อน (SAND BATH) 
ที่จะท าให้ทา่นได้รู้สกึผอ่นคลายความเมื่อยล้า คณุสมบตัิของทรายของที่น่ี จะอดุมด้วยแร่ธาตทุี่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วย
เร่ืองระบบการไหลเวียนของเลอืด ระบบสมอง ระบบไขข้อกระดกู และยงับรรเทาโรคกระเพาะได้อีกด้วย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั IBUSUKI ROYAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้แร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 5 
สถานีคาโกชม่ิา – น่ังรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิม่าสู่เมืองฟุกุโอกะ – ช้อป
ป้ิงสถานีฮากาตะ – ช้อปป้ิงเทนจนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูส่ถานีคาโกชม่ิา (KAGOSHIMA STATION) น าทา่น น่ังรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิม่ามุ่งหน้าสู่เมืองฟุกุ

โอกะ โดยรถไฟชินคนัเซนจะน าทา่นสูจ่ดุหมายปลายทางด้วยความเร็วสงูสดุ 270 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง โดยรถไฟชินคนัเซนของ
ญ่ีปุ่ นมีสถิติการเดินรถคลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียงปีละ 36 วินาทีเท่านัน้ เดินทางถึง สถานีฮากาตะ (HAKATA 

STATION) เมืองฟกุโุอกะ ถือวา่เป็นสถานีรถไฟขนาดใหญ่ บริเวณรอบๆสถานีเต็มไปด้วยศนูย์การค้าเช่นห้างสรรพสินค้าฮนั
คิว แหลง่ช้อปปิง้เซ็นเตอร์ อามิวพลาซา่ ฮากาตะ และแหลง่ร้านอาหารที่ตัง้อยูเ่รียงรายภายในสถานี 

 

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ช้อปปิง้ยา่นการค้าที่มีช่ือเสยีงของเมืองฟกุโุอกะ ย่านเท็นจิน (TENJI) เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลกึอย่างจุใจกบั
แบรนด์เนมมากมายและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคณุผู้หญิงด้วย 
กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้าแบรนด์เนม,เสือ้ผ้าแฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, 
SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL MONTEREY LA SOEUR FUKUOK หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 อสิระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ให้ท่านได้เลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมืองฟุกุโอกะ โดยมีไกด์ค่อยให้ค าแนะน าท่านในการเดินทาง เช่น 
คาแนลซิตี ้เป็นศนูย์การค้าและความบนัเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น ได้รับการขนานนามวา่เป็น "เมืองที่อยู่
ในเมือง" ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภตัตาคาร โรงละคร ศนูย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไ หลผ่าน
กลางศนูย์กลางค้า คาแนลซิตีต้ัง้อยูต่ิดกบัยา่นบนัเทิงและอยูร่ะหวา่งศนูย์กลางธุรกิจและการค้าปลกีของเมือง จึงเป็นสถานที่
ทอ่งเที่ยวยอดนิยมที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองได้อยา่งมาก จดัเป็นโครงการพฒันาโดยเอกชนที่ใหญ่ที่สดุในประวตัิศาสตร์ญ่ีปุ่ น 
(1.4 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับพืน้ที่ 234,460 ม²) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจินตนาการอย่างมีลกัษณะเด่นเฉพาะ
ด้วยประติมากรรมรูปโค้งและน า้พุจ านวนมาก และออกแบบกอาคารไม่ให้มองเห็นทิวทศัน์ของเมืองภายนอกมากนกั เพื่อ
สร้างบรรยากาศคล้ายโอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ และยงัมีสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัๆต่างๆมากมาย เช่น แหล่งช้อป
ป้ิงใต้ดินเทนจิน ทางเชื่อมสถานีเทนจิน, FUKUOKA TOWER, MOMOCHI SEASIDE PARK, TENJIN CORE, 
ย่านช้อปป้ิงนากาสุ, ห้างไดมารุ, ห้าง PARCO 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 

 

 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL MONTEREY LA SOEUR FUKUOK หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 7 ควิชู (สนามบนิฟุกุโอกะ) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ)  
(TG649 / 11.30 - 14.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินฟุกุโอกะ 

11.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

 

ราคาแนะน าเพียง : KYUSHU IBUSUKI แฟนตาซีเกาะใต้ 7วัน 5คืน โดยสายการบนิไทย   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันท่ี 13-19 เม.ย.63 67,900 67,900 65,900 9,900 40,900 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 



 

โค้ดทัวร์ JPGT-93 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
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** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิการบนิไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
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2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั
เดนิทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
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 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


