CODE : GOJ41

KYUSHU IBUSUKI แฟนตาซี เกาะใต้ 7วัน 5คืน
เดินทาง เมษายน 2563

ล่องเรือผ่านช่องเขาทาคาจิโฮะ | อบทรายร้ อนที่ เมืองอิบซู ูกิ | ชมภูเขาไฟซากุระจิมะ | นัง่ รถไฟชินคันเซ็น
จากเมืองคาโกชิมา่ สูเ่ มืองฟุกโุ อกะ | ชมดอกไม้ หลากสีที่ สวนดอกไม้ คจุ ู | ศาลเจ้ าดาไซฟุ | หมูบ่ ้ านยูฟอุ ิน
แช่น ้าแร่ธรรมชาติ (Onsen) 3 คืน

ราคาแนะนาเพียง

67,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 / 00.50 – 08.00)
วันที่ 2. คิวชู (สนามบินฟุกโุ อกะ) – ศาลเจ้ าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟอุ ิน – เมืองเบปปุ – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ
วันที่ 3. ชมบ่อน ้าจิโงคุเมงุริ – สวนดอกไม้ คุจู – แคบทาคาจิโฮะ – พายเรือช่องแคบทาคาจิโฮะ – เมืองมิยาซากิ – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ
วันที่ 4. ศาลเจ้ าอุโดะ – เกาะซากุระจิมะ – ภูเขาไฟซากุระจิมะ – นัง่ เฟอร์ รี่สเู่ มืองคาโกชิม่า – เมืองอิบซู ุกิ – อบทรายร้ อน – แช่น ้าแร่ ธรรมชาติ
วันที่ 5. สถานีคาโกชิม่า – นัง่ รถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิม่าสู่เมืองฟุกโุ อกะ – ช้ อปปิ ง้ สถานีฮากาตะ – ช้ อปปิ ง้ เทนจิน
วันที่ 6. อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย
วันที่ 7. คิวชู (สนามบินฟุกโุ อกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG649 / 11.30 – 14.55)
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 / 00.50 - 08.00)
22.00 น.

วันที่ 2
00.50 น.
08.00 น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภู มิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ C สายการบินไทยเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวย
ความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระ

คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – ศาลเจ้ าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – เมืองเบปปุ – แช่
นา้ แร่ ธรรมชาติ
ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648
(สายการบินมีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขั ้นตอนการตรวจคนเข้ าเมื อง ด่ านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรี ยบร้ อยแล้ ว [ส าคัญมาก!!ไม่ อนุ ญาตให้ น าอาหารสด
จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับปรั บได้ ]

ศาลเจ้ าดาไซฟุ เท็นมันกุ (DASAIFU SHRINE) คือศาลเจ้ าที่ตั ้งอยู่ในดาไซฟุ ซึง่ เคยเป็ นที่ทาการของรัฐบาลประจาจังหวัด
ชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 เมื่อ ปี 901 รัฐมนตรี ฝ่ายซ้ าย ฟุจิ วะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara no Tokihara) ได้ วางแผนเพื่ อท าให้
คู่แข่งของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถูกลดขั ้นลงจากตาแหน่งในชั ้นศาลกลายเป็ นข้ าราชการชั ้น
ผู้น้อยประจาที่ดาไซฟุ หลังจากนั ้นซุกะวะระจบชีวิตลงที่นั่นและถูกฝั งอยู่ที่นี่ในฐานะเทพผู้ค้ มุ ครอง นอกจากนี ้เขายังเป็ นที่
รู้จกั กันดีในฐานะเทพเจ้ าแห่งการเรียนรู้ การอุทิศตนและโชคลาภ ศาลเจ้ าดาไซฟุ เท็นมันกุ ดึงดูดผู้คนที่มาเยี่ยมชมและขอพร
มากกว่า 700,000 คนต่อปี อีกทั ้งยังได้ รับความนิยมอย่างยิ่งในหมู่นักเรียนที่กาลังเตรียมสอบ ที่ผ้ คู นพากันมาสักการะบูชาขอ
พร โดยเฉพาะด้ านการเรี ยนการศึกษา ทั ้งสองฝั่ งถนนที่เดินเข้ าบริเวณศาลเจ้ ายังต็มไปด้ วยร้ านค้ าขายของที่ระลึก และขน ม
ขึ ้นชื่อตามตานาน อุเมะกาเอะ โมจิ รวมทั ้งสตาร์ บคั ส์ที่ตกแต่งได้ สวยงามติดอันดับโลกอีกด้ วย
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กลางวัน

ค่ า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
หมู่ บ้ านยู ฟุ อิ น (YUFUIN FLORAL VILLAGE) เป็ นหมู่บ้ านเล็ก ๆที่ อ ยู่ใ นจัง หวัดโออิ ต ะห่ า งจากเมื อ งบ่ อ น า้ ร้ อ นเบปปุ
ประมาณ10 กิโลเมตร หมู่บ้านแห่งนี ้เป็ นหมู่บ้านหัตถกรรม และยังเป็ นที่รวบรวมแบบบ้ านต่างๆในประเทศญี่ ปนที
ุ่ ่มีอายุตั ้งแต่
120-180 ปี มารวมไว้ ที่นี่อีกด้ วย ที่นี่จึงจัดได้ ว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่มีชีวิตที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เดินทางมาเยี่ยมชมได้
ตลอดทั ้งปี

รั บประทานอาหารค่ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ ีพัก MORINOYU RESORT HOTEL หรื อเทียบเท่ า
ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปนุ่

ชมบ่ อนา้ จิโงคุเมงุริ – สวนดอกไม้ คุจู – ช่ องแคบทาคาจิโฮะ – พายเรือช่ องแคบ
ทาคาจิโฮะ – เมืองมิยาซากิ – แช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ชม จิโงคุเมงุริ (JIGOKU MEGURI) ซึง่ ประกอบไปด้ วยบ่อน ้าแร่ สสี นั แปลกตาทั ้งหมด 8 บ่อ (ไกด์ จะพาท่ านเยี่ยมชมเพียง
2 บ่ อ ) ที่เกิดจากการรังสรรค์ ขึ ้นโดยธรรมชาติแต่ละบ่อ มีความร้ อนสูงเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส ด้ วยสีสนั และความร้ อ น
ชนิดที่มนุษย์ ธรรมดาไม่อาจลงไปสัมผัสได้ จึงถูกกล่าวขานว่าเป็ นเสมือน “บ่อน ้าแร่นรก” ดังนั ้น ที่นี่จึงมีตวั มาสคอทเป็ นยมทูต
น้ อยคอยให้ การต้ อนรับทุกคนที่มาเยือนสถานที่แห่ง
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สวนดอกไม้ คุ จู (KUJU FLOWER PARK) สวนดอกไม้ ที่ ตั ง้ อยู่ ใ จกลางคิ ว ชูมี เนื อ้ ที่ ป ระมาณ 49 เอเคอร์ ป ลูก ดอกไม้
ประมาณ 3 ล้ านต้ น 500 สายพันธุ์ ตั ้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ ผลิถงึ ช่วงใบไม้ ร่วงในสวนให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับทุ่ง ดอกไม้ หลากสี
อาทิเช่น ทุ่งดอกทิวลิป ดอกหน้ าแมว ดอกเดซี่แฟนซี ดอกเนโมฟิ ล่า ดอกป๊ อปปี ้ ที่จะบานกันในช่วง ใบไม้ ผลิ คือช่วงประมาณ
ปลายเดือนมีนาคมถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และ ดอกไฮเดรนเยีย, ดอกลาเวนเดอร์ ที่จะผลัดเวียนกันเบ่งบานในช่วง
เดือนมิถนุ ายนถึงสิงหาคมของทุกปี (เป็ นเพียงกาหนดการคราวๆ จากเว็บไซต์ ทางการของสวน ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับสภาพ
อากาศ)

กลางวัน

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
ช่ องแคบทาคาจิโฮะ (TAKACHIHO GORGE) ช่องแคบนี ้มีลกั ษณะเป็ นรูป ตัววีซึ่งเกิดจากการที่ แม่น ้าโกคาเสะถูกลาวาที่
ปะทุขึ ้นมาจากภู เขาไฟอะโสะกัดเซาะจนเกิ ดเป็ นช่องแคบนี ้ขึ ้นมา ให้ ท่านได้ ล องพายเรื อช่ อ งแคบทาคาจิโฮะ ชมความ
งดงามของทิวทัศน์ ที่งดงาม และถ่ายรูปคู่กับไฮไลท์ของช่องแคบทาคาจิโฮะ คือ "น ้าตกมานาอิ" ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปเป็ น
มุมฮิตเมื่อได้ มาเยือน จากนั ้นเดินทางสู่ เมืองมิยาซากิ ตั ้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเกาะคิวชูเป็ นเมืองชายฝั่ งทะเลที่มี
ชื่อเสียง
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ค่ า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน

รั บประทานอาหารค่ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก MIYAZAKI KANKO HOTEL หรื อเทียบเท่ า
ผ่ อนคลายกับการแช่ นา้ แร่ ธรรมชาติสไตล์ ญ่ ปี ุ่ น

ศาลเจ้ าอุโดะ – เกาะซากุระจิมะ – ภูเขาไฟซากุระจิมะ – นั่งเฟอร์ ร่ ี ส่ ูเมืองคาโก
ชิม่า – เมืองอิบูซุกิ – อบทรายร้ อน – แช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ศาลเจ้ าอุโดะ (UDO SHRINE) ศาลเจ้ าแห่งนี ้ตั ้งอยู่ทางตอนใต้ ของเมืองมิยาซากิ สร้ างในปี ค.ศ. 1950 จุดเด่นของที่ตั ้งคือ
สร้ างอยู่ในถ ้าที่มีหน้ าผาติดทะเลเมื่อออกไปข้ างนอกถ ้าสามารถมองเห็นวิวทะเลได้ อย่างงดงาม ศาลเจ้ าแห่งนี ้สร้ างขึ ้นเพื่ อ
บูชาเทพนินิกิโนะ มิโกโตะ และจุดเด่นของศาลเจ้ าแห่งนี ้ คือ มีหินรูปร่างคล้ ายเต้ านมบนผนังถ ้าซึง่ หากใครได้ ดื่มน ้าที่หยดจาก
หินจะทาให้ สมหวังเรื่องบุตร ผู้คนนิยมมาที่นี่เพื่อขอพรให้ ชีวิตคู่ยืนยาว ให้ มี บุตรและคลอดง่าย ขอให้ เด็กมีสขุ ภาพแข็งแรง
และปลอดภัย

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร

เกาะซากุ ร ะจิ ม ะ (SAKURAJIMA) สั ญ ลั ก ษณ์ ของจั ง หวั ด คาโกชิ ม่ า และยั ง เป็ นที่ ตั ง้ ของ ภู เ ขาไฟซากุ ร ะจิ ม ะ
(MT.SAKURA JIMA) ภูเขาไฟที่ยังคงมีการปะทุอยู่ตลอดเวลา จึงทาให้ สามารถเห็นควันปะทุจากปล่องได้ ให้ ท่านได้ ชื่นชมไป
กับควันที่พวยพุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟ ด้ วยคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่โดดเด่นที่สดุ ที่มีระดับความสูงของ 1,117 เมตร
และเส้ นรอบวงประมาณ 50 กิโลเมตร จึงทาให้ ภูเขาไฟซากุระจิมะ ตั ้งเด่นสง่าไม่แพ้ ภูเขาไฟฟูจิเลยทีเดียว
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นั่งเฟอร์ ร่ ี จากเกาะซากุระจิมะสู่เมืองคาโกชิม่า จากนั ้นออกเดินทางสู่ เมืองอิบุซูกิ เป็ นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ ของเมืองคา
โกชิม่า เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้ านการอบทรายร้ อน จากนั ้นนาท่านสัมผัสประสบการณ์ การ อบทรายร้ อน (SAND BATH)
ที่จะทาให้ ท่านได้ ร้ ูสกึ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ า คุณสมบัติของทรายของที่นี่ จะอุดมด้ วยแร่ ธาตุที่ดีมีประโยชน์ ต่อร่างกาย ช่วย
เรื่องระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบสมอง ระบบไขข้ อกระดูก และยังบรรเทาโรคกระเพาะได้ อีกด้ วย

ค่ า
ที่พัก

วันที่ 5
เช้ า

รั บประทานอาหารค่ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก IBUSUKI ROYAL HOTEL หรื อเทียบเท่ า
ผ่ อนคลายกับการแช่ นา้ แร่ ธรรมชาติสไตล์ ญ่ ปี ุ่ น

สถานีคาโกชิม่า – นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิม่าสู่เมืองฟุกุโอกะ – ช้ อป
ปิ ้ งสถานีฮากาตะ – ช้ อปปิ ้ งเทนจิน
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่สถานีคาโกชิม่า (KAGOSHIMA STATION) นาท่าน นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิม่ามุ่งหน้ าสู่เมืองฟุกุ
โอกะ โดยรถไฟชินคันเซนจะนาท่านสูจ่ ดุ หมายปลายทางด้ วยความเร็วสูงสุด 270 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง โดยรถไฟชินคันเซนของ
ญี่ ปุ่ นมี สถิ ติการเดิ น รถคลาดเคลื่ อ นจากตารางเวลาเพี ยงปี ละ 36 วิน าที เท่ า นัน้ เดิ น ทางถึง สถานี ฮ ากาตะ (HAKATA
STATION) เมืองฟุกโุ อกะ ถือว่าเป็ นสถานีรถไฟขนาดใหญ่ บริเวณรอบๆสถานีเต็มไปด้ วยศูนย์ การค้ าเช่นห้ างสรรพสินค้ าฮัน
คิว แหล่งช้ อปปิ ง้ เซ็นเตอร์ อามิวพลาซ่า ฮากาตะ และแหล่งร้ านอาหารที่ตั ้งอยู่เรียงรายภายในสถานี
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กลางวัน

ค่ า
ที่พัก

อิสระรั บประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ช้ อปปิ ง้ ย่านการค้ าที่มีชื่อเสียงของเมืองฟุกุโอกะ ย่ านเท็นจิน (TENJI) เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื ้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับ
แบรนด์ เนมมากมายและเครื่ องใช้ ไฟฟ้า กล้ องถ่ายรูป ดิจิตอล นาฬิกา เครื่อ งเล่น เกมส์หรื อสิน ค้ าที่จะเอาใจคุณผู้ห ญิ งด้ ว ย
กระเป๋ า รองเท้ า เสื ้อผ้ าแบรนด์เนม,เสื ้อผ้ าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่น เครื่องสาอางยี่ห้อดังของญี่ ปนไม่
ุ่ ว่าจะเป็ น KOSE, KANEBO,
SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

อิสระรั บประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก HOTEL MONTEREY LA SOEUR FUKUOK หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 6 อิสระท่ องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย
เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ให้ ท่ านได้ เลือ กอิ สระท่ องเที่ ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมื อ งฟุ กุโอกะ โดยมี ไกด์ ค่อ ยให้ คาแนะน าท่ านในการเดิน ทาง เช่ น
คาแนลซิตี ้ เป็ นศูนย์ การค้ าและความบันเทิงขนาดใหญ่ ในเมืองฟุกโุ อกะ ประเทศญี่ ปนุ่ ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น "เมืองที่อยู่
ในเมือง" ประกอบด้ วยร้ านค้ า ร้ านกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์ เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไ หลผ่าน
กลางศูนย์กลางค้ า คาแนลซิตี ้ตั ้งอยู่ติดกับย่านบันเทิงและอยู่ระหว่างศูนย์กลางธุรกิจและการค้ าปลีกของเมือง จึงเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สร้ างรายได้ ให้ แก่เมืองได้ อย่างมาก จัดเป็ นโครงการพัฒนาโดยเอกชนที่ใหญ่ ที่สดุ ในประวัติศาสตร์ ญี่ปนุ่
(1.4 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ สาหรับพื น้ ที่ 234,460 ม²) สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบจินตนาการอย่างมีลกั ษณะเด่นเฉพาะ
ด้ วยประติมากรรมรู ป โค้ งและน ้าพุจานวนมาก และออกแบบกอาคารไม่ให้ มองเห็น ทิวทัศน์ ของเมืองภายนอกมากนัก เพื่ อ
สร้ างบรรยากาศคล้ ายโอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญๆต่างๆมากมาย เช่น แหล่ งช้ อป
ปิ ้ งใต้ ดิ น เทนจิ น ทางเชื่ อมสถานี เทนจิ น , FUKUOKA TOWER, MOMOCHI SEASIDE PARK, TENJIN CORE,
ย่ านช้ อปปิ ้ งนากาสุ, ห้ างไดมารุ , ห้ าง PARCO
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* เพื่อให้ ท่านได้ สนุกสนานอย่ างเต็มที่จึงไม่ มีบริ การอาหารกลางวันและอาหารค่า*

ที่พัก

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก HOTEL MONTEREY LA SOEUR FUKUOK หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 7 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(TG649 / 11.30 - 14.55)
เช้ า
11.30 น.
14.55 น.

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ทาการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินฟุกุโอกะ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649
สายการบินมีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่ เจ้ าหน้ าที่ทุกครั ง้ ก่ อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ยนไฟล์ ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่ าน/ทริ ป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

การเดิ น ทางในแต่ล ะครัง้ จะต้ องมี ผ้ โู ดยสารจ านวน 10 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป
มีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการ
บินมีการการันตีมดั จาที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ า
ประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
**สาคัญ!! บริ ษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดิ นทางเข้ าประเทศญี่ ปนุ่
โดยผิด กฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้ าเมื อง ทัง้ ไทยและญี่ ปุ่น ขึน้ อยู่กับ การ
พิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านัน้ ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทงสิ
ั ้ ้น**
4.6 เมื่อท่ านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่
เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ
ทังสิ
้ ้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.

2.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้ น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นั่งจากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้ องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
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3.
4.
5.

6.

7.

** ในกรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้ วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่องบินการบินไทย 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข
ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้ นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ ท้องเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับ
คนไทย ผู้ท่ ีป ระสงค์ จะพ านั ก ระยะสั น้ ในประเทศญี่ ปุ่ นไม่ เกิน 15 **ถ้ ากรณี ทางรั ฐ บาล
ญี่ ปุ่ นประกาศให้ ก ลับ มาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสี ย ค่ า ใช้ จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่า ตามที่
สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน
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หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวัน
เดินทาง
บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการเปลี่ย นเที่ย วบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่ องจากสาเหตุ
ต่างๆ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน, การก่ อการจลาจล, ภัย ธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่น อกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้ องแจ้ งล่วงหน้ า ทัง้ นี ข้ ึ ้นอยู่กับ สภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั อัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่
เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจัดเตรียมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปนุ่ **
1. ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม
และอื่นๆ)
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กาหนดการเดินทางระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนุ่ จะต้ องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติ
เพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิ เสธ
ไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

