รหัสทัวร B2B2000614
ทัวรญี่ปน
ุ คิวชู แฟนตาซีเกาะใต 7 วัน 5 คืน (TG)
ลองเรือผานชองเขาทาคาจิโฮะ | อบทรายรอนที่ เมืองอิบูซูกิ
ชมภูเขาไฟซากุระจิมะ | นัง่ รถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิมา สูเมืองฟุกุโอกะ
ชมดอกไมหลากสีที่ สวนดอกไมคุจู | ศาลเจาดาไซฟุ
หมูบา นยูฟุอน
ิ แชนาํ้ แรธรรมชาติ (Onsen) 3 คืน

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 / 00.50 – 08.00)
วันที . คิวชู (สนามบินฟุกโุ อกะ) – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บา้ นยูฟอุ ิน – เมืองเบปปุ – แช่นาแร่
ํ ธรรมชาติ
วันที . ชมบ่อนําจิโงคุเมงุริ – สวนดอกไม้คุจู – แคบทาคาจิโฮะ – พายเรือช่องแคบทาคาจิโฮะ – เมืองมิยาซากิ – แช่นาแร่
ํ ธรรมชาติ
วันที . ศาลเจ้าอุโดะ – เกาะซากุระจิมะ – ภูเขาไฟซากุระจิมะ – นังเฟอร์รีสูเ่ มืองคาโกชิม่า – เมืองอิบซู ุกิ – อบทรายร้อน – แช่นาแร่
ํ ธรรมชาติ
วันที . สถานีคาโกชิม่า – นังรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิม่าสู่เมืองฟุกโุ อกะ – ช้อปปิ งสถานีฮากาตะ – ช้อปปิ งเทนจิน
วันที . อิสระท่องเทียวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย
วันที . คิวชู (สนามบินฟุกโุ อกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (TG649 / 11.30 – 14.55)

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 / 00.50 - 08.00)

22.00 น. คณะพรอมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบิน
ไทยเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – ศาลเจาดาไซฟุ – หมูบ
 านยูฟุอิน – เมืองเบปปุ – แช
วันที่ 2
นํ้าแรธรรมชาติ
00.50 น. ออกเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีป
่ ุน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG648
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกโุ อกะ ประเทศญี่ปุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย
2 ชม.)
ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเปาเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนือ
้ สัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
ญี่ปุนหากฝาฝนมีโทษจับปรับได]

ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ (DASAIFU SHRINE) คือศาลเจาที่ตงั้ อยูในดาไซฟุ ซึ่ง
เคยเปนที่ทาํ การของรัฐบาลประจําจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 เมือ
่ ป 901 รัฐมนตรี
ฝายซาย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara no Tokihara) ไดวางแผนเพือ
่ ทําให
คูแขงของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถูกลดขั้นลงจาก
ตําแหนงในชั้นศาลกลายเปนขาราชการชั้นผูนอ
 ยประจําทีด
่ าไซฟุ หลังจากนั้นซุกะวะระ
จบชีวต
ิ ลงที่นั่นและถูกฝงอยูท
 ี่นี่ในฐานะเทพผูค
 ม
ุ ครอง นอกจากนี้เขายังเปนทีร่ ูจก
ั กัน
ดีในฐานะเทพเจาแหงการเรียนรู การอุทศ
ิ ตนและโชคลาภ ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ
ดึงดูดผูค
 นทีม
่ าเยี่ยมชมและขอพรมากกวา 700,000 คนตอป อีกทัง้ ยังไดรับความ
นิยมอยางยิง่ ในหมูนก
ั เรียนทีก
่ ําลังเตรียมสอบ ที่ผค
ู นพากันมาสักการะบูชาขอพร
โดยเฉพาะดานการเรียนการศึกษา ทัง้ สองฝﻤงถนนที่เดินเขาบริเวณศาลเจายังต็มไป
ดวยรานคาขายของที่ระลึก และขนมขึ้นชื่อตามตํานาน อุเมะกาเอะ โมจิ รวมทัง้ สตาร
บัคสทต
ี่ กแตงไดสวยงามติดอันดับโลกอีกดวย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
หมูบานยูฟุอิน (YUFUIN FLORAL VILLAGE) เปนหมูบา นเล็กๆที่อยูใ นจังหวัด
โออิตะหางจากเมืองบอนํ้ารอนเบปปุประมาณ10 กิโลเมตร หมูบานแหงนี้เปนหมูบา น
หัตถกรรม และยังเปนที่รวบรวมแบบบานตางๆในประเทศญีป
่ ุนทีม
่ ีอายุตงั้ แต 120180 ปมารวมไวที่นี่อก
ี ดวย ที่นี่จงึ จัดไดวาเปนพิพิธภัณฑทม
ี่ ีชวี ิตที่สามารถดึงดูด
นักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมไดตลอดทัง้ ป

คํ่า
ที่พก
ั

รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก MORINOYU RESORT HOTEL หรือเทียบเทา
ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุน
ชมบอนํา้ จิโงคุเมงุริ – สวนดอกไมคุจู – ชองแคบทาคาจิโฮะ – พายเรือชองแคบ
ทาคาจิโฮะ – เมืองมิยาซากิ – แชนาํ้ แรธรรมชาติ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ชม จิโงคุเมงุริ (JIGOKU MEGURI) ซึ่งประกอบไปดวยบอนํ้าแรสีสันแปลกตา
ทั้งหมด 8 บอ (ไกดจะพาทานเยี่ยมชมเพียง 2 บอ) ที่เกิดจากการรังสรรคขึ้นโดย
ธรรมชาติแตละบอมีความรอนสูงเกินกวา 100 องศาเซลเซียส ดวยสีสันและความ
รอนชนิดทีม
่ นุษยธรรมดาไมอาจลงไปสัมผัสได จึงถูกกลาวขานวาเปนเสมือน “บอ
นํ้าแรนรก” ดังนั้น ที่นี่จงึ มีตัวมาสคอทเปนยมทูตนอยคอยใหการตอนรับทุกคนทีม
่ า
เยือนสถานทีแ่ หง

วันที่ 3
เชา

สวนดอกไมคุจู (KUJU FLOWER PARK) สวนดอกไมทต
ี่ งั้ อยูใจกลางคิวชูมีเนื้อที่
ประมาณ 49 เอเคอรปลูกดอกไมประมาณ 3 ลานตน 500 สายพันธุ ตั้งแตชวงฤดู
ใบไมผลิถงึ ชวงใบไมรว งในสวนใหทานไดเพลิดเพลินกับทุง ดอกไมหลากสี อาทิเชน
ทุงดอกทิวลิป ดอกหนาแมว ดอกเดซี่แฟนซี ดอกเนโมฟลา ดอกปอปป ﻥที่จะบานกัน
ในชวง ใบไมผลิ คือชวงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
และ ดอกไฮเดรนเยีย, ดอกลาเวนเดอรที่จะผลัดเวียนกันเบงบานในชวงเดือนมิถน
ุ ายน
ถึงสิงหาคมของทุกป (เปนเพียงกําหนดการคราวๆ จากเว็บไซตทางการของสวน
ทั้งนี้ขน
ึ้ อยูกับสภาพอากาศ)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
ชองแคบทาคาจิโฮะ (TAKACHIHO GORGE) ชองแคบนีม
้ ีลก
ั ษณะเปนรูปตัววีซึ่ง
เกิดจากการที่แมนํ้าโกคาเสะถูกลาวาที่ปะทุขึ้นมาจากภูเขาไฟอะโสะกัดเซาะจนเกิด
เปนชองแคบนี้ขึ้นมา ใหทา นไดลองพายเรือชองแคบทาคาจิโฮะ ชมความงดงามของ
ทิวทัศนทงี่ ดงาม และถายรูปคูกบ
ั ไฮไลทของชองแคบทาคาจิโฮะ คือ "นํา้ ตกมานาอิ" ที่
นักทองเที่ยวนิยมถายรูปเปนมุมฮิตเมื่อไดมาเยือน จากนั้นเดินทางสู เมืองมิยาซากิ
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะคิวชูเปนเมืองชายฝﻤงทะเลทีม
่ ีชอ
ื่ เสียง

คํ่า
ที่พก
ั
วันที่ 4
เชา

กลางวัน

รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก MIYAZAKI KANKO HOTEL หรือเทียบเทา
ผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติสไตลญี่ปุน
ศาลเจาอุโดะ – เกาะซากุระจิมะ – ภูเขาไฟซากุระจิมะ – นั่งเฟอรรี่สูเมืองคาโก
ชิมา – เมืองอิบูซุกิ – อบทรายรอน – แชนํ้าแรธรรมชาติ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ศาลเจาอุโดะ (UDO SHRINE) ศาลเจาแหงนี้ตั้งอยูทางตอนใตของเมืองมิยาซากิ
สรางในปค.ศ. 1950 จุดเดนของทีต
่ ั้งคือสรางอยูในถํ้าทีม
่ ีหนาผาติดทะเลเมื่อออกไป
ขางนอกถํา้ สามารถมองเห็นวิวทะเลไดอยางงดงาม ศาลเจาแหงนี้สรางขึ้นเพื่อบูชา
เทพนินิกิโนะ มิโกโตะ และจุดเดนของศาลเจาแหงนี้ คือ มีหินรูปรางคลายเตานมบน
ผนังถํ้าซึง่ หากใครไดดื่มนํา้ ทีห
่ ยดจากหินจะทําใหสมหวังเรื่องบุตร ผูคนนิยมมาทีน
่ ี่เพือ
่
ขอพรใหชวี ิตคูยืนยาว ใหมีบต
ุ รและคลอดงาย ขอใหเด็กมีสขุ ภาพแข็งแรงและ
ปลอดภัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เกาะซากุระจิมะ (SAKURAJIMA) สัญลักษณของจังหวัดคาโกชิมาและยังเปนทีต
่ ั้ง
ของ ภูเขาไฟซากุระจิมะ (MT.SAKURA JIMA) ภูเขาไฟที่ยังคงมีการปะทุอยู
ตลอดเวลา จึงทําใหสามารถเห็นควันปะทุจากปลองได ใหทานไดชื่นชมไปกับควันที่
พวยพุง ออกมาจากปลองภูเขาไฟ ดวยคุณลักษณะทางภูมศ
ิ าสตรที่โดดเดนที่สด
ุ ทีม
่ ี
ระดับความสูงของ 1,117 เมตรและเสนรอบวงประมาณ 50 กิโลเมตร จึงทําใหภูเขา
ไฟซากุระจิมะ ตัง้ เดนสงาไมแพภูเขาไฟฟูจิเลยทีเดียว

นั่งเฟอรรี่จากเกาะซากุระจิมะสูเมืองคาโกชิมา จากนั้นออกเดินทางสู เมืองอิบุซก
ู ิ
เปนเมืองที่อยูท
 างตอนใตของเมืองคาโกชิมา เปนเมืองทีม
่ ีชื่อเสียงในดานการอบทราย
รอน จากนั้นนําทานสัมผัสประสบการณการ อบทรายรอน (SAND BATH) ที่จะทํา
ใหทานไดรูสก
ึ ผอนคลายความเมือ
่ ยลา คุณสมบัติของทรายของที่นี่ จะอุดมดวยแรธาตุ
ที่ดม
ี ีประโยชนตอรางกาย ชวยเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบสมอง ระบบไข
ขอกระดูก และยังบรรเทาโรคกระเพาะไดอก
ี ดวย

คํ่า
ที่พก
ั
วันที่ 5
เชา

กลางวัน

รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก IBUSUKI ROYAL HOTEL หรือเทียบเทา
ผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติสไตลญี่ปุน
สถานีคาโกชิมา – นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิมาสูเมืองฟุกุโอกะ – ชอป
ปﻥงสถานีฮากาตะ – ชอปปﻥงเทนจิน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เดินทางสูส
 ถานีคาโกชิมา (KAGOSHIMA STATION) นําทาน นั่งรถไฟชินคันเซ็น
จากเมืองคาโกชิมามุงหนาสูเมืองฟุกโุ อกะ โดยรถไฟชินคันเซนจะนําทานสูจุดหมาย
ปลายทางดวยความเร็วสูงสุด 270 กิโลเมตรตอชัว่ โมง โดยรถไฟชินคันเซนของญีป
่ ุน
มีสถิตก
ิ ารเดินรถคลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียงปละ 36 วินาทีเทานั้น เดินทางถึง
สถานีฮากาตะ (HAKATA STATION) เมืองฟุกุโอกะ ถือวาเปนสถานีรถไฟขนาด
ใหญ บริเวณรอบๆสถานีเต็มไปดวยศูนยการคาเชนหางสรรพสินคาฮันคิว แหลงชอป
ปﻥงเซ็นเตอร อามิวพลาซา ฮากาตะ และแหลงรานอาหารที่ตงั้ อยูเรียงรายภายในสถานี

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ชอปปง ﻥยานการคาทีม
่ ีชื่อเสียงของเมืองฟุกโุ อกะ ยานเท็นจิน (TENJI) เพลิดเพลินกับ
การจับจายซื้อของที่ระลึกอยางจุใจกับแบรนดเนมมากมายและเครือ
่ งใชไฟฟา กลอง
ถายรูปดิจต
ิ อล นาฬิกา เครือ
่ งเลนเกมสหรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา
รองเทา เสื้อผาแบรนดเนม,เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน เครือ
่ งสําอางยี่หอดังของญีป
่ ุน

ไมวา จะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

คํ่า
ที่พก
ั
วันที่ 6
เชา

อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก HOTEL MONTEREY LA SOEUR FUKUOK หรือ
เทียบเทา
อิสระทองเที่ยวเมืองฟุกโุ อกะตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ใหทานไดเลือกอิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตา งๆใน เมืองฟุกุโอกะ โดยมีไกดคอยให
คําแนะนําทานในการเดินทาง เชน คาแนลซิตี้ เปนศูนยการคาและความบันเทิงขนาด
ใหญในเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน ไดรับการขนานนามวาเปน "เมืองที่อยูในเมือง"
ประกอบดวยรานคา รานกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนยเกม โรงภาพยนตร โรงแรม
สองแหง และคลองที่ไหลผานกลางศูนยกลางคา คาแนลซิตต
ี้ งั้ อยูต
 ด
ิ กับยานบันเทิง
และอยูระหวางศูนยกลางธุรกิจและการคาปลีกของเมือง จึงเปนสถานที่ทอ
 งเที่ยวยอด
นิยมที่สรางรายไดใหแกเมืองไดอยางมาก จัดเปนโครงการพัฒนาโดยเอกชนที่ใหญ
ที่สุดในประวัตศ
ิ าสตรญป
ี่ ุน (1.4 พันลานดอลลารสหรัฐ สําหรับพื้นที่ 234,460 ม²)
สรางดวยสถาปตยกรรมแบบจินตนาการอยางมีลักษณะเดนเฉพาะดวยประติมากรรม
รูปโคงและนํ้าพุจาํ นวนมาก และออกแบบกอาคารไมใหมองเห็นทิวทัศนของเมือง
ภายนอกมากนัก เพื่อสรางบรรยากาศคลายโอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ และยัง
มีสถานที่ทอ
 งเที่ยวสําคัญๆตางๆมากมาย เชน แหลงชอปปง ﻥใตดินเทนจิน ทางเชื่อม
สถานีเทนจิน, FUKUOKA TOWER, MOMOCHI SEASIDE PARK, TENJIN
CORE, ยานชอปปﻥงนากาสุ, หางไดมารุ, หาง PARCO
* เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมบ
ี ริการอาหารกลางวันและอาหาร
คํ่า*

ที่พก
ั

นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก HOTEL MONTEREY LA SOEUR FUKUOK หรือ
เทียบเทา

วันที่ 7
เชา
11.30 น.
14.55 น.

คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(TG649 / 11.30 - 14.55)
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินฟุกุโอกะ
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีท
่ ุกครัง้ กอนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนา **

ราคาแนะนําเพียง : KYUSHU IBUSUKI แฟนตาซีเกาะใต 7วัน 5คืน โดยสายการบินไทย

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพก
ั 2-3
ทาน
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 12
ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 7
ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

พักเดี่ยว
ทานละ

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

วันที่ 13-19 เม.ย.63

67,900

67,900

65,900

9,900

40,900

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครือ
่ งบิน
ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิน
่ และคนขับรถ รวม 1,500
บาท /ทาน/ทริป หัวหนาทัวรทด
ี่ แ
ู ลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและ
ฤดูกาล

เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสาร
ไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือ
ยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่ อง
บริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟรม
 เดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษท
ั
จะไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
3. การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสว นที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง
4. การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนบ
ั วันเดินทาง คืนคาใชจา ยทัง้ หมด
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ
15,000 บาท
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บ
คาใชจา ยทัง้ หมด
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต
เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมด
ั จําที่นงั่ กับสายการบินและคามัดจําทีพ
่ ัก
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมก
ี ารคืนเงินมัดจํา
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

4.5 กรณีทก
ี่ องตรวจคนเขาเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษท
ั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพือ
่ การทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลก
ู คาเดิน
ทางเขาประเทศญี่ปุนโดยผิดกฎหมายและในขัน
้ ตอนการผานการตรวจคนเขา
เมือง ทัง้ ไทยและญี่ปุน ขึ้นอยูก
 ับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุก
ทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหนึง่ หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวา กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตาม
รายการทัวรขางตน
กรณีทา นมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นทีน
่ ั่งจากชั้นประหยัด
เปนชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพือ
่ อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน
ณ วันเดินทาง เทานั้น
2. คาทีพ
่ ักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน
่ อนเสริม] แลว
ทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษท
ั ขอสงวน
สิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมี
การจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไวในรายการทัวร
ขางตน
4. เจาหนาทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํา้ หนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่องบินการบินไทย 20 กิโล คาประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงือ
่ นไขของแตละสายการบินทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บ **ตัง้ แตวันที่ 1
กรกฎาคม 2562 เปนตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดนํา้ หนักสัมภาระ
โหลดใตทอ
 งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทานั้น
6. คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทาง คุม
 ครองในวงเงินทานละ
1,000,000 บาท

7.

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไข
ของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพิม
่ เติมกับทางบริษท
ั ได **
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
ภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และหัก ณ ที่จาย 3%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศ
ยกเลิกวีซาใหกบ
ั คนไทย ผูท
 ี่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปน
ุ ไม
เกิน 15 **ถากรณีทางรัฐบาลญี่ปน
ุ ประกาศใหกลับมาใชวซ
ี า ผูเดินทาง
จะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด)
2. คาใชจา ยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม
่
นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท
3. คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋ว
เครื่องบิน
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีทม
ี่ ีผรู วมคณะไมถึง 10 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมี
การปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ
 งแจงใหทราบลวงหนาอัน
เนื่องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของ
ผิดกฎหมาย ซึง่ อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5.

6.

บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนือ
่ งเกิดจาก
ความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบต
ั ิเหตุจากความประมาท
ของนักทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทงั้ หมดกับทางบริษท
ั ฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้ หมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทัง้ นี้
ขึ้นอยูก
 ับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ ึ้นอยูก
 ับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปน
ุ ใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซา เขาประเทศญีป
่ ุนใหกบ
ั คนไทย ผูทป
ี่ ระสงคจะพํานักระยะสัน
้
ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวา จะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยีย
่ ม
ญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญี่ปุน
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋ เครื่องบิน
และเอกสารเรื่องทีพ
่ ักทางบริษท
ั จะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งนีข้ ึ้นอยูก
 ับการ
พิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญี่ปุน**
1. ตั๋วเครือ
่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุน
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พาํ นักใน
ประเทศญี่ปุน
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพททต
ี่ ด
ิ ตอไดระหวางทีพ
่ ํานักในประเทศญี่ปุน
(เชน คน รูจัก โรงแรม และอื่นๆ)
กําหนดการเดินทางระหวางทีพ
่ ํานักในประเทศญี่ปุน
คุณสมบัติการเขาประเทศญีป
่ ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป
่ ุนตาม
มาตรการยกเวนวีซา )
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขด
ั ตอกฎหมาย และ
เขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
เปนผูที่ไมมป
ี ระวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปน
ุ หรือมิไดอยูในระยะเวลา
ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ

