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

แช่น า้แร่ธรรมชาติ (Onsen) 3 คืน  

 
 

 

 

  

KYUSHU IBUSUKI แฟนตาซี เกาะใต้ 7วัน 5คืน 

เดนิทาง เมษายน 2563 

ราคาแนะน าเพียง 67,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG648 / 00.50 – 08.00) 
วนัที่ 2.  คิวช ู(สนามบินฟกุโุอกะ) – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– หมู่บ้านยฟูอุิน – เมืองเบปป ุ– แช่น า้แร่ธรรมชาติ 
วนัที่ 3.  ชมบ่อน า้จิโงคเุมงุริ – สวนดอกไม้คุจ ู– แคบทาคาจิโฮะ – พายเรือช่องแคบทาคาจิโฮะ – เมืองมิยาซากิ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัที่ 4.  ศาลเจ้าอุโดะ – เกาะซากรุะจิมะ – ภูเขาไฟซากรุะจิมะ – นัง่เฟอร์ร่ีสูเ่มืองคาโกชิม่า – เมืองอิบซูุกิ – อบทรายร้อน – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัที่ 5.  สถานีคาโกชิม่า – นัง่รถไฟชินคนัเซ็นจากเมืองคาโกชิม่าสู่เมืองฟกุโุอกะ – ช้อปปิง้สถานีฮากาตะ – ช้อปปิง้เทนจิน 

วนัที่ 6.  อิสระท่องเที่ยวเมืองฟกุุโอกะตามอธัยาศัย 
วนัที่ 7.  คิวช ู(สนามบินฟกุโุอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG649 / 11.30 – 14.55) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 / 00.50 - 08.00) 

22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

วันที่ 2 
คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – เมืองเบปปุ – แช่
น า้แร่ธรรมชาติ 

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

08.00 น. เดินทางถงึ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 

 
 ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ (DASAIFU SHRINE) คือศาลเจ้าที่ตัง้อยู่ในดาไซฟุ ซึง่เคยเป็นที่ท าการของรัฐบาลประจ าจงัหวัด

ชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 เมื่อปี 901 รัฐมนตรีฝ่ายซ้าย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara no Tokihara) ได้วางแผนเพื่อท าให้
คู่แข่งของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถูกลดขัน้ลงจากต าแหน่งในชัน้ศาลกลายเป็นข้าราชการชัน้
ผู้ น้อยประจ าที่ดาไซฟุ หลงัจากนัน้ซุกะวะระจบชีวิตลงที่นั่นและถูกฝังอยู่ที่นี่ในฐานะเทพผู้คุ้มครอง   นอกจากนีเ้ขายังเป็นที่
รู้จกักนัดีในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ การอุทิศตนและโชคลาภ ศาลเจ้าดาไซฟ ุเท็นมันกุ ดึงดูดผู้คนที่มาเย่ียมชมและขอพร
มากกว่า 700,000 คนต่อปี อีกทัง้ยังได้รับความนิยมอย่างย่ิงในหมู่นักเรียนที่ก าลงัเตรียมสอบ ที่ผู้คนพากันมาสกัการะบูชาขอ
พร โดยเฉพาะด้านการเรียนการศกึษา ทัง้สองฝ่ังถนนที่เดินเข้าบริเวณศาลเจ้ายงัต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่ระลกึ และขนม
ขึน้ชื่อตามต านาน อเุมะกาเอะ โมจิ รวมทัง้สตาร์บคัส์ที่ตกแต่งได้สวยงามติดอนัดบัโลกอีกด้วย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านยูฟุอิน (YUFUIN FLORAL VILLAGE) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในจังหวัดโออิตะห่างจากเมืองบ่อน า้ร้อนเบปปุ
ประมาณ10 กิโลเมตร หมู่บ้านแห่งนีเ้ป็นหมู่บ้านหตัถกรรม และยังเป็นที่รวบรวมแบบบ้านต่างๆในประเทศญ่ีปุ่ นที่มีอายุตัง้แต่ 
120-180 ปีมารวมไว้ที่นี่อีกด้วย ที่นี่จึงจัดได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเย่ียมชมได้
ตลอดทัง้ปี 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ ท่ีพัก MORINOYU RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกบัการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่ น 

วันที่ 3 
ชมบ่อน า้จิโงคุเมงุริ – สวนดอกไม้คุจู – ช่องแคบทาคาจิโฮะ – พายเรือช่องแคบ
ทาคาจิโฮะ – เมืองมิยาซากิ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชม จิโงคุเมงริุ (JIGOKU MEGURI) ซึง่ประกอบไปด้วยบ่อน า้แร่สสีนัแปลกตาทัง้หมด 8 บ่อ (ไกด์จะพาท่านเยี่ยมชมเพียง 

2 บ่อ) ที่เกิดจากการรังสรรค์ขึน้โดยธรรมชาติแต่ละบ่อมีความร้อนสงูเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส ด้วยสีสนัและความร้อน
ชนิดที่มนษุย์ธรรมดาไม่อาจลงไปสมัผัสได้ จึงถกูกลา่วขานว่าเป็นเสมือน “บ่อน า้แร่นรก” ดงันัน้ ที่นี่จึงมีตวัมาสคอทเป็นยมทูต
น้อยคอยให้การต้อนรับทกุคนที่มาเยือนสถานที่แห่ง 
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 สวนดอกไม้คุจู (KUJU FLOWER PARK) สวนดอกไม้ที่ตัง้อยู่ใจกลางคิวชูมีเนื อ้ที่ประมาณ 49 เอเคอร์ปลูกดอกไม้

ประมาณ 3 ล้านต้น 500 สายพันธุ์ ตัง้แต่ช่วงฤดใูบไม้ผลิถงึช่วงใบไม้ร่วงในสวนให้ท่านได้เพลดิเพลนิกับทุ่ง ดอกไม้หลากสี 
อาทิเช่น ทุ่งดอกทิวลปิ ดอกหน้าแมว ดอกเดซี่แฟนซี ดอกเนโมฟิลา่ ดอกป๊อปปี ้ที่จะบานกนัในช่วง ใบไม้ผล ิคือช่วงประมาณ
ปลายเดือนมีนาคมถงึประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และ ดอกไฮเดรนเยีย, ดอกลาเวนเดอร์ที่จะผลดัเวียนกนัเบ่งบานในช่วง
เดือนมิถนุายนถึงสิงหาคมของทกุปี (เป็นเพียงก าหนดการคราวๆ จากเว็บไซต์ทางการของสวน ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาพ
อากาศ) 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ช่องแคบทาคาจิโฮะ (TAKACHIHO GORGE) ช่องแคบนีม้ีลกัษณะเป็นรูปตัววีซึ่งเกิดจากการที่แม่น า้โกคาเสะถูกลาวาที่
ปะทุขึน้มาจากภูเขาไฟอะโสะกัดเซาะจนเกิดเป็นช่องแคบนีข้ึน้มา ให้ท่านได้ลองพายเรือช่องแคบทาคาจิโฮะ ชมความ
งดงามของทิวทศัน์ที่งดงาม และถ่ายรูปคู่กับไฮไลท์ของช่องแคบทาคาจิโฮะ คือ "น า้ตกมานาอิ" ที่นกัท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปเป็น
มมุฮิตเมื่อได้มาเยือน จากนัน้เดินทางสู ่เมืองมิยาซากิ ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเกาะคิวชเูป็นเมืองชายฝ่ังทะเลที่มี
ชื่อเสยีง 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ ท่ีพัก MIYAZAKI KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้แร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันที่ 4 
ศาลเจ้าอุโดะ – เกาะซากุระจิมะ – ภูเขาไฟซากุระจิมะ – น่ังเฟอร์ร่ีสู่เมืองคาโก
ชิม่า – เมืองอิบูซุกิ – อบทรายร้อน – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

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

สร้างอยู่ในถ า้ที่มีหน้าผาติดทะเลเมื่อออกไปข้างนอกถ า้สามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างงดงาม ศาลเจ้าแห่งนีส้ร้างขึน้เพื่อ
บชูาเทพนินิกิโนะ มิโกโตะ และจดุเด่นของศาลเจ้าแห่งนี ้คือ มีหินรูปร่างคล้ายเต้านมบนผนงัถ า้ซึง่หากใครได้ด่ืมน า้ที่หยดจาก
หินจะท าให้สมหวังเร่ืองบุตร ผู้คนนิยมมาที่นี่เพื่อขอพรให้ชีวิตคู่ยืนยาว ให้มีบุตรและคลอดง่าย ขอให้เด็กมีสขุภาพแข็งแรง
และปลอดภัย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 

 
 เกาะซากุระจิมะ (SAKURAJIMA) สัญลักษณ์ของจังหวัดคาโกชิม่ าและยังเป็นที่ตั ง้ของ ภู เขาไฟซากุระจิมะ 

(MT.SAKURA JIMA) ภูเขาไฟที่ยังคงมีการปะทอุยู่ตลอดเวลา จึงท าให้สามารถเห็นควนัปะทจุากปล่องได้ ให้ท่านได้ชื่นชมไป
กบัควนัที่พวยพุ่งออกมาจากปลอ่งภูเขาไฟ ด้วยคุณลกัษณะทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นที่สดุที่มีระดับความสงูของ 1,117 เมตร
และเส้นรอบวงประมาณ 50 กิโลเมตร จงึท าให้ภูเขาไฟซากรุะจิมะ ตัง้เด่นสง่าไม่แพ้ภูเขาไฟฟจูิเลยทีเดียว 



 

 

CODE : GOJ41 

 

 
 น่ังเฟอร์ร่ีจากเกาะซากุระจิมะสู่เมืองคาโกชิม่า จากนัน้ออกเดินทางสู ่เมืองอิบุซูกิ เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองคา

โกชิม่า เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการอบทรายร้อน จากนัน้น าท่านสมัผัสประสบการณ์การ อบทรายร้อน (SAND BATH) 
ที่จะท าให้ท่านได้รู้สกึผ่อนคลายความเมื่อยล้า คณุสมบัติของทรายของที่นี่ จะอดุมด้วยแร่ธาตทุี่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วย
เร่ืองระบบการไหลเวียนของเลอืด ระบบสมอง ระบบไขข้อกระดกู และยงับรรเทาโรคกระเพาะได้อีกด้วย 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ ท่ีพัก IBUSUKI ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้แร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันที่ 5 
สถานีคาโกชิม่า – น่ังรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิม่าสู่เมืองฟุกุโอกะ – ช้อป
ป้ิงสถานีฮากาตะ – ช้อปป้ิงเทนจิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่สถานีคาโกชิม่า (KAGOSHIMA STATION) น าท่าน น่ังรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิม่ามุ่งหน้าสู่ เมืองฟุกุ

โอกะ โดยรถไฟชินคันเซนจะน าท่านสูจ่ดุหมายปลายทางด้วยความเร็วสงูสดุ 270 กิโลเมตรต่อชัว่โมง โดยรถไฟชินคันเซนของ
ญ่ีปุ่ นมีสถิติการเดินรถคลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียงปีละ 36 วินาทีเท่านัน้  เดินทางถึง สถานีฮากาตะ (HAKATA 

STATION) เมืองฟุกโุอกะ ถือว่าเป็นสถานีรถไฟขนาดใหญ่ บริเวณรอบๆสถานีเต็มไปด้วยศนูย์การค้าเช่นห้างสรรพสินค้าฮัน
คิว แหลง่ช้อปปิง้เซ็นเตอร์ อามิวพลาซ่า ฮากาตะ และแหลง่ร้านอาหารที่ตัง้อยู่เรียงรายภายในสถานี 
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กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ช้อปปิง้ย่านการค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองฟกุุโอกะ ย่านเท็นจนิ (TENJI) เพลิดเพลินกับการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลกึอย่างจใุจกับ
แบรนด์เนมมากมายและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย 
กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้าแบรนด์เนม,เสือ้ผ้าแฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เคร่ืองส าอางย่ีห้อดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, 
SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ ท่ีพัก HOTEL MONTEREY LA SOEUR FUKUOK หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ให้ท่านได้เลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมืองฟุกุโอกะ โดยมีไกด์ค่อยให้ค าแนะน าท่านในการเดินทาง เช่น 
คาแนลซิตี ้เป็นศนูย์การค้าและความบนัเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองที่อยู่
ในเมือง" ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่าน
กลางศูนย์กลางค้า คาแนลซิตีต้ัง้อยู่ติดกบัย่านบนัเทิงและอยู่ระหว่างศูนย์กลางธุรกิจและการค้าปลีกของเมือง จงึเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองได้อย่างมาก จัดเป็นโครงการพัฒนาโดยเอกชนที่ใหญ่ที่สดุในประวัติศาสตร์ญ่ีปุ่ น 
(1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับพืน้ที่ 234,460 ม²) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจินตนาการอย่างมีลกัษณะเด่นเฉพาะ
ด้วยประติมากรรมรูปโค้งและน า้พุจ านวนมาก และออกแบบกอาคารไม่ให้มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองภายนอกมากนัก เพื่อ
สร้างบรรยากาศคล้ายโอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ และยงัมีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆต่างๆมากมาย เช่น แหล่งช้อป
ป้ิงใต้ดินเทนจิน ทางเชื่ อมสถานีเทนจิน , FUKUOKA TOWER, MOMOCHI SEASIDE PARK, TENJIN CORE, 
ย่านช้อปป้ิงนากาสุ, ห้างไดมารุ, ห้าง PARCO 
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* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 
 

 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ ท่ีพัก HOTEL MONTEREY LA SOEUR FUKUOK หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 7 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(TG649 / 11.30 - 14.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินฟุกุโอกะ 

11.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

14.55 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
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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 านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- 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, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

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

2.  คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
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หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธรุกิจ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
 
 
 



 

 

CODE : GOJ41 

 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ท่ีไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

 


