
 

 

รหสัทวัร  B2B2000614  
ทัวรญี่ปุ�น ควิช ูแฟนตาซีเกาะใต 7 วนั 5 คนื (TG) 
ลองเรือผานชองเขาทาคาจิโฮะ | อบทรายรอนที่ เมืองอบิูซูกิ  
ชมภูเขาไฟซากรุะจมิะ | นัง่รถไฟชินคันเซ็นจากเมอืงคาโกชมิาสูเมืองฟกุุโอกะ  
ชมดอกไมหลากสีที่ สวนดอกไมคุจู | ศาลเจาดาไซฟ ุ
หมูบานยูฟุอนิ แชนํา้แรธรรมชาติ (Onsen) 3 คืน 

 
 

 

 

  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG648 / 00.50 – 08.00) 

วนัที� �.  คิวช ู(สนามบินฟกุโุอกะ) – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– หมู่บา้นยฟูอุิน – เมืองเบปป ุ– แช่น ํ�าแรธ่รรมชาติ 

วนัที� �.  ชมบ่อนํ�าจิโงคเุมงุร ิ– สวนดอกไมคุ้จ ู– แคบทาคาจิโฮะ – พายเรอืช่องแคบทาคาจิโฮะ – เมืองมิยาซาก ิ– แช่น ํ�าแรธ่รรมชาติ 

วนัที� �.  ศาลเจา้อโุดะ – เกาะซากุระจิมะ – ภูเขาไฟซากุระจิมะ – นั�งเฟอรร์ี�สูเ่มืองคาโกชิม่า – เมืองอิบซูุก ิ– อบทรายรอ้น – แช่น ํ�าแรธ่รรมชาติ 

วนัที� �.  สถานีคาโกชิม่า – นั�งรถไฟชินคนัเซ็นจากเมืองคาโกชิม่าสู่เมืองฟกุโุอกะ – ชอ้ปปิ�งสถานีฮากาตะ – ชอ้ปปิ�งเทนจิน 

วนัที� �.  อิสระท่องเที�ยวเมืองฟกุุโอกะตามอธัยาศัย 

วนัที� �.  คิวช ู(สนามบินฟกุโุอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูม)ิ (TG649 / 11.30 – 14.55) 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) (TG648 / 00.50 - 08.00) 

22.00 น. คณะพรอมกันทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบิน
ไทยเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

วันที่ 2 
คิวชู (สนามบนิฟกุุโอกะ) – ศาลเจาดาไซฟุ – หมูบานยูฟุอิน – เมืองเบปป ุ– แช
นํ้าแรธรรมชาต ิ

00.50 น. ออกเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG648 
(สายการบินมบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกโุอกะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 
2 ชม.) 

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมอืง ดานศุลกากร และรบักระเป�าเรียบรอยแลว [สาํคญั
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนือ้สัตว พชื ผกั ผลไม เขาประเทศ
ญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 

 ศาลเจาดาไซฟุ เทน็มันก ุ(DASAIFU SHRINE) คือศาลเจาที่ตัง้อยูในดาไซฟุ ซึ่ง
เคยเปนที่ทาํการของรัฐบาลประจําจงัหวดัชกิุเซ็นในศตวรรษที่ 7 เมือ่ป 901 รฐัมนตรี
ฝ�ายซาย ฟุจิวะระ โนะ โทคฮิะระ (Fujiwara no Tokihara) ไดวางแผนเพือ่ทําให
คูแขงของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถูกลดขั้นลงจาก
ตําแหนงในชั้นศาลกลายเปนขาราชการชั้นผูนอยประจาํทีด่าไซฟ ุหลงัจากนั้นซุกะวะระ
จบชีวติลงที่นั่นและถกูฝงอยูที่นี่ในฐานะเทพผูคุมครอง  นอกจากนี้เขายังเปนทีรู่จกักัน
ดีในฐานะเทพเจาแหงการเรียนรู การอุทศิตนและโชคลาภ ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ 
ดึงดดูผูคนทีม่าเยี่ยมชมและขอพรมากกวา 700,000 คนตอป อกีทัง้ยงัไดรับความ
นิยมอยางยิง่ในหมูนกัเรียนทีก่ําลงัเตรียมสอบ ที่ผูคนพากันมาสกัการะบูชาขอพร 
โดยเฉพาะดานการเรียนการศกึษา ทัง้สองฝم�งถนนที่เดินเขาบริเวณศาลเจายังตม็ไป
ดวยรานคาขายของที่ระลึก และขนมขึ้นชื่อตามตํานาน อุเมะกาเอะ โมจิ รวมทัง้สตาร
บัคสทีต่กแตงไดสวยงามตดิอันดับโลกอกีดวย 



 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ รานอาหาร 
 หมูบานยูฟุอิน (YUFUIN FLORAL VILLAGE) เปนหมูบานเล็กๆที่อยูในจังหวดั

โออติะหางจากเมืองบอนํ้ารอนเบปปปุระมาณ10 กิโลเมตร หมูบานแหงนี้เปนหมูบาน
หัตถกรรม และยังเปนที่รวบรวมแบบบานตางๆในประเทศญีปุ่�นทีม่ีอายุตัง้แต 120-
180 ปมารวมไวที่นี่อกีดวย ที่นี่จงึจัดไดวาเปนพิพิธภัณฑทีม่ีชวีิตที่สามารถดึงดดู
นักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมไดตลอดทัง้ป 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก MORINOYU RESORT HOTEL หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกบัการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

วันที่ 3 
ชมบอนํา้จิโงคุเมงรุิ – สวนดอกไมคุจ ู– ชองแคบทาคาจโิฮะ – พายเรือชองแคบ
ทาคาจโิฮะ – เมืองมิยาซากิ – แชนํา้แรธรรมชาต ิ

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ชม จโิงคุเมงุริ (JIGOKU MEGURI) ซึ่งประกอบไปดวยบอนํ้าแรสีสันแปลกตา

ทั้งหมด 8 บอ (ไกดจะพาทานเย่ียมชมเพียง 2 บอ) ที่เกิดจากการรงัสรรคขึ้นโดย
ธรรมชาติแตละบอมีความรอนสูงเกินกวา 100 องศาเซลเซียส ดวยสีสันและความ
รอนชนดิทีม่นุษยธรรมดาไมอาจลงไปสัมผัสได จึงถูกกลาวขานวาเปนเสมอืน “บอ
นํ้าแรนรก” ดงันั้น ที่นี่จงึมตีัวมาสคอทเปนยมทูตนอยคอยใหการตอนรับทกุคนทีม่า
เยือนสถานทีแ่หง 



 

 

 

 สวนดอกไมคุจ ู(KUJU FLOWER PARK) สวนดอกไมทีต่ัง้อยูใจกลางควิชมูีเนื้อที่
ประมาณ 49 เอเคอรปลกูดอกไมประมาณ 3 ลานตน 500 สายพันธุ ตั้งแตชวงฤดู
ใบไมผลถิงึชวงใบไมรวงในสวนใหทานไดเพลดิเพลินกับทุง ดอกไมหลากส ีอาทิเชน 
ทุงดอกทวิลิป ดอกหนาแมว ดอกเดซี่แฟนซ ีดอกเนโมฟลา ดอกป�อปปم� ที่จะบานกัน
ในชวง ใบไมผลิ คือชวงประมาณปลายเดือนมนีาคมถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 
และ ดอกไฮเดรนเยีย, ดอกลาเวนเดอรที่จะผลดัเวียนกันเบงบานในชวงเดือนมิถนุายน
ถึงสงิหาคมของทุกป (เปนเพียงกําหนดการคราวๆ จากเว็บไซตทางการของสวน 
ทั้งนี้ขึน้อยูกับสภาพอากาศ) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ รานอาหาร 
 ชองแคบทาคาจิโฮะ (TAKACHIHO GORGE) ชองแคบนีม้ีลกัษณะเปนรูปตัววีซึ่ง

เกิดจากการที่แมนํ้าโกคาเสะถกูลาวาที่ปะทุขึ้นมาจากภูเขาไฟอะโสะกดัเซาะจนเกิด
เปนชองแคบนี้ขึ้นมา ใหทานไดลองพายเรือชองแคบทาคาจโิฮะ ชมความงดงามของ
ทิวทศันทีง่ดงาม และถายรูปคูกบัไฮไลทของชองแคบทาคาจิโฮะ คอื "นํา้ตกมานาอิ" ที่
นักทองเที่ยวนิยมถายรูปเปนมมุฮติเมื่อไดมาเยือน จากนั้นเดนิทางสู เมืองมิยาซากิ 
ตั้งอยูทางทศิตะวันออกเฉียงใตของเกาะคิวชูเปนเมืองชายฝم�งทะเลทีม่ีชือ่เสียง 



 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก MIYAZAKI KANKO HOTEL หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

วันที่ 4 
ศาลเจาอโุดะ – เกาะซากุระจิมะ – ภูเขาไฟซากุระจิมะ – นั่งเฟอรรี่สูเมืองคาโก
ชิมา – เมืองอบิูซุกิ – อบทรายรอน – แชนํ้าแรธรรมชาต ิ

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ศาลเจาอโุดะ (UDO SHRINE) ศาลเจาแหงนี้ตั้งอยูทางตอนใตของเมืองมิยาซากิ 

สรางในปค.ศ. 1950 จุดเดนของทีต่ั้งคือสรางอยูในถํ้าทีม่ีหนาผาตดิทะเลเมื่อออกไป
ขางนอกถํา้สามารถมองเห็นววิทะเลไดอยางงดงาม ศาลเจาแหงนี้สรางขึ้นเพื่อบูชา
เทพนินิกิโนะ มิโกโตะ และจดุเดนของศาลเจาแหงนี ้คอื มีหินรปูรางคลายเตานมบน
ผนังถํ้าซึง่หากใครไดดื่มนํา้ทีห่ยดจากหินจะทําใหสมหวงัเรื่องบตุร ผูคนนิยมมาทีน่ี่เพือ่
ขอพรใหชวีิตคูยืนยาว ใหมีบตุรและคลอดงาย ขอใหเดก็มีสขุภาพแขง็แรงและ
ปลอดภัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ รานอาหาร 



 

 

 

 เกาะซากรุะจิมะ (SAKURAJIMA) สัญลกัษณของจงัหวดัคาโกชมิาและยังเปนทีต่ั้ง
ของ ภูเขาไฟซากรุะจิมะ (MT.SAKURA JIMA) ภูเขาไฟที่ยังคงมกีารปะทุอยู
ตลอดเวลา จึงทําใหสามารถเห็นควันปะทุจากปลองได ใหทานไดชื่นชมไปกับควันที่
พวยพุงออกมาจากปลองภูเขาไฟ ดวยคุณลกัษณะทางภมูศิาสตรที่โดดเดนที่สดุทีม่ี
ระดับความสงูของ 1,117 เมตรและเสนรอบวงประมาณ 50 กิโลเมตร จึงทําใหภูเขา
ไฟซากรุะจมิะ ตัง้เดนสงาไมแพภูเขาไฟฟูจิเลยทีเดียว 

 

 นั่งเฟอรรี่จากเกาะซากุระจิมะสูเมืองคาโกชมิา จากนั้นออกเดินทางสู เมืองอบิุซกิู 
เปนเมืองที่อยูทางตอนใตของเมอืงคาโกชิมา เปนเมืองทีม่ีชื่อเสียงในดานการอบทราย
รอน จากนั้นนาํทานสมัผัสประสบการณการ อบทรายรอน (SAND BATH) ที่จะทํา
ใหทานไดรูสกึผอนคลายความเมือ่ยลา คุณสมบัติของทรายของที่นี่ จะอดุมดวยแรธาตุ
ที่ดมีีประโยชนตอรางกาย ชวยเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบสมอง ระบบไข
ขอกระดกู และยังบรรเทาโรคกระเพาะไดอกีดวย 



 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก IBUSUKI ROYAL HOTEL หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

วันที่ 5 
สถานคีาโกชิมา – นั่งรถไฟชินคนัเซ็นจากเมอืงคาโกชิมาสูเมืองฟกุุโอกะ – ชอป
ปم�งสถานีฮากาตะ – ชอปปم�งเทนจิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูสถานคีาโกชิมา (KAGOSHIMA STATION) นําทาน นั่งรถไฟชนิคันเซ็น

จากเมืองคาโกชิมามุงหนาสูเมืองฟุกโุอกะ โดยรถไฟชินคันเซนจะนําทานสูจุดหมาย
ปลายทางดวยความเร็วสงูสุด 270 กิโลเมตรตอชัว่โมง โดยรถไฟชินคันเซนของญีปุ่�น
มีสถติกิารเดินรถคลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียงปละ 36 วินาทีเทานั้น เดินทางถงึ 
สถานฮีากาตะ (HAKATA STATION) เมอืงฟกุุโอกะ ถอืวาเปนสถานีรถไฟขนาด
ใหญ บริเวณรอบๆสถานีเต็มไปดวยศูนยการคาเชนหางสรรพสินคาฮันคิว แหลงชอป
ปم�งเซ็นเตอร อามิวพลาซา ฮากาตะ และแหลงรานอาหารที่ตัง้อยูเรียงรายภายในสถาน ี

 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 
 ชอปปم�งยานการคาทีม่ีชื่อเสียงของเมืองฟุกโุอกะ ยานเท็นจิน (TENJI) เพลิดเพลินกับ

การจบัจายซ้ือของที่ระลึกอยางจุใจกบัแบรนดเนมมากมายและเครือ่งใชไฟฟ�า กลอง
ถายรปูดิจติอล นาฬกิา เครือ่งเลนเกมสหรือสนิคาที่จะเอาใจคุณผูหญงิดวย กระเป�า 
รองเทา เส้ือผาแบรนดเนม,เส้ือผาแฟชั่นสําหรบัวัยรุน เครือ่งสําอางยี่หอดงัของญีปุ่�น



 

 

ไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอกีมากมาย 
 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก HOTEL MONTEREY LA SOEUR FUKUOK หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 6 อิสระทองเที่ยวเมืองฟุกโุอกะตามอัธยาศัย 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ใหทานไดเลือกอิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆใน เมืองฟกุุโอกะ โดยมีไกดคอยให

คําแนะนําทานในการเดินทาง เชน คาแนลซติี ้เปนศูนยการคาและความบันเทงิขนาด
ใหญในเมอืงฟกุุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น ไดรับการขนานนามวาเปน "เมอืงที่อยูในเมือง" 
ประกอบดวยรานคา รานกาแฟ ภตัตาคาร โรงละคร ศูนยเกม โรงภาพยนตร โรงแรม
สองแหง และคลองที่ไหลผานกลางศูนยกลางคา คาแนลซิตีต้ัง้อยูตดิกบัยานบนัเทิง
และอยูระหวางศนูยกลางธรุกิจและการคาปลีกของเมือง จึงเปนสถานที่ทองเที่ยวยอด
นิยมที่สรางรายไดใหแกเมอืงไดอยางมาก จัดเปนโครงการพัฒนาโดยเอกชนที่ใหญ
ที่สุดในประวัตศิาสตรญีปุ่�น (1.4 พันลานดอลลารสหรฐั สําหรับพื้นที่ 234,460 ม²) 
สรางดวยสถาปตยกรรมแบบจินตนาการอยางมีลักษณะเดนเฉพาะดวยประตมิากรรม
รูปโคงและนํ้าพุจาํนวนมาก และออกแบบกอาคารไมใหมองเห็นทิวทัศนของเมอืง
ภายนอกมากนัก เพื่อสรางบรรยากาศคลายโอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ และยงั
มีสถานที่ทองเที่ยวสําคัญๆตางๆมากมาย เชน แหลงชอปปم�งใตดินเทนจิน ทางเชื่อม
สถานีเทนจิน, FUKUOKA TOWER, MOMOCHI SEASIDE PARK, TENJIN 
CORE, ยานชอปปم�งนากาส,ุ หางไดมาร,ุ หาง PARCO 
* เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมบีริการอาหารกลางวันและอาหาร
คํ่า* 



 

 

 

ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก HOTEL MONTEREY LA SOEUR FUKUOK หรือ
เทียบเทา 

 

วันที่ 7 คิวชู (สนามบนิฟกุุโอกะ) - กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)  
(TG649 / 11.30 - 14.55) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ทําการเชค็เอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินฟกุุโอกะ 
11.30 น. ออกเดินทางสู กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649  

สายการบินมบีริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนา ** 

 

ราคาแนะนําเพียง : KYUSHU IBUSUKI แฟนตาซีเกาะใต 7วัน 5คืน โดยสายการบินไทย   

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 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 ปบรบิูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครือ่งบิน  
 ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทปิมัคคุเทศนทองถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 
บาท /ทาน/ทริป หัวหนาทัวรทีด่แูลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและ
ฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสาร

ไมครบจํานวนดงักลาว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรอื
ยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาทีข่อง
บริษัทฯเพื่อเชค็วากรุปมกีารคอนเฟรมเดินทางกอนทกุครั้ง มฉิะนั้นทางบริษทั
จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

3.  การชําระคาบรกิาร 
     3.1 กรุณาชาํระมดัจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วนั ไมนบัวันเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 
15,000 บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บ
คาใชจายทัง้หมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดนิทางชวงเทศกาลวันหยดุ เชน ปใหม, สงกรานต 
เปนตน บางสายการบินมกีารการันตีมดัจําที่นัง่กบัสายการบินและคามดัจําทีพ่ัก 
รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมดัจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลกิดวยกรณีใดๆ 

 



 

 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรงุเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรอื เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทวัรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพือ่การทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลกูคาเดิน
ทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขา
เมือง ทัง้ไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุก
ทานตองผานการตรวจคนเขาเมอืงดวยตวัของทานเอง ทางมคัคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมดัจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทกุแหงตาม

รายการทวัรขางตน 
 กรณีทานมคีวามประสงคจะตองการปรบัเปล่ียนระดับชั้นทีน่ั่งจากชั้นประหยดั

เปนชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบตัรสะสมไมล จะตองดาํเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชาํระเงินเพือ่อัพเกรดตองกระทาํที่เคานเตอรสนามบิน 
ณ วันเดินทาง เทานั้น  

2.  คาทีพ่ักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณทีี่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสริม] แลว
ทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพกัแบบ TRIPLE ได ทางบรษิทัขอสงวน
สิทธใินการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมี
การจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวในรายการทวัร
ขางตน 

4.  เจาหนาทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํา้หนกัสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงือ่นไขของแตละสายการบินทีม่กีารเรียกเก็บ **ตัง้แตวันที่ 1 
กรกฎาคม 2562 เปนตนไป ทางสายการบินไทย มกีารปรับลดนํา้หนกัสัมภาระ
โหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล เหลอืเพียง 20 กิโลเทานั้น  

6.  คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท  



 

 

 คารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุัติเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไข
ของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษทัได **  
- เบี้ยประกันเริม่ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริม่ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายมุากกวา 16 หรอืนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหต ุ3 ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายุนอยกวา 16 หรอืมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 

7.  ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1.  คาทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศ

ยกเลิกวซีาใหกบัคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไม
เกิน 15  **ถากรณทีางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลบัมาใชวซีา ผูเดนิทาง
จะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทตูกําหนด) 

2.  คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนอืที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม่ 
นอกเหนอืจากรายการ คาซกัรดี คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋ว
เครื่องบิน 

4.  คาทปิมคัคุเทศกและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหต ุ
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน

เน่ืองจากสาเหตตุางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, 

การประทวง, การนดัหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาํสิ่งของ
ผิดกฎหมาย ซึง่อยูนอกเหนอืความรบัผดิชอบของบริษัทฯ 



 

 

5.  บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกิดจาก
ความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาท
ของนกัทองเที่ยวเอง 

6.  เมื่อทานตกลงชาํระเงินมัดจาํหรอืคาทวัรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถอืวาทานไดยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมติองแจงลวงหนา ทัง้นี้
ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึ้นอยูกับอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกบัมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีปุ่�นใหกบัคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพาํนักระยะสัน้
ในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วนั ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยีย่ม
ญาต ิหรอืธุรกิจ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง 
เพื่อเปนการยืนยันวามคีุณสมบตัิในการเขา ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบิน
และเอกสารเรื่องทีพ่ักทางบริษทัจะจดัเตรียมใหกับลกูทวัร แตทั้งนีข้ึ้นอยูกับการ
พิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พาํนกัใน

ประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บตัรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศพัททีต่ดิตอไดระหวางทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุ�น 

(เชน คน รูจัก โรงแรม และอื่นๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบตัิการเขาประเทศญีปุ่�น (สําหรบักรณีการเขาประเทศญีปุ่�นตาม
มาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนกิสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขดัตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบตัิเพื่อการพํานกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานกัไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมปีระวตัิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรอืมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถกูปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบตัิที่อาจจะถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ 


