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มิยาซากิ – คาโกชิมะ – ฟคุโุอกะ 
VTG ขอเชิญท่านรว่มเดินทางไปกบัสายการบินไทย 

สู่เมือง ฟคุโุอกะ มิยาซากิ คาโกชิมะ 

 

ฟคุโุอกะ นมสัการ ศาลเจ้าดาไซฟ ุหนึ่งในศาลเจา้ทีส่ าคญัทีสุ่ด อนัเป็นทีส่ถติยข์องเทพเจ้าแห่ง
ความรู,้ ชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงฟุคุโอกะที่สถานีฮากาตะ ศนูยร์วมของฝากของเกาะควิช ู 

มิยาซากิ ช่องเขาทาคาชิโฮะ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความงดงามสุดมหศัจรรย์ , 
สกัการะศาลเจ้าทาคาชิโฮะ ศาลเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องเมอืงมยิาซาก ิ

คาโกชิมะ นัง่เรอืเฟอรร์ีสู่่ เกาะซากรุะจิมะ ชมความสวยงามและความยิง่ใหญ่ของภูเขาไฟซากุระ
จมิะ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท, ศาลเจ้าคิริชิมะ ศาลเจ้าที่เชื่อกนัว่าเป็นที่สถติย์
ของเทพเจา้อามาเทราส,ึ ทะเลสาบอิเคดะ ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคควิช,ู  
สวนชิโรยามะ จุดชมววิเมอืงคาโกชมิะที่สวยที่สุด, สถานีนิชิ-โอยามะ สถานีรถไฟJR
ทีอ่ยู่ใตสุ้ดของประเทศญี่ปุ่ น, ศาลเจ้าริวก ูศาลเจา้ทีส่รา้งขึน้จากเรื่องเล่าของญี่ปุ่ นเรื่อง 
“อุราชมิะทาโร่”, สมัผสัประสบการณ์ อบทรายร้อน จากทรายทีอุ่ดมไปดว้ยแร่ธาตุนานา
ชนิด, อสิระท่องเทีย่วดว้ยตวัท่านเองภายในเมอืงคาโกชมิ่า 

 

                               ให้ท่านได้สมัผสักบัความเรว็ของรถไฟชินคนัเซน็ 
                                                 กบัความเรว็สูงสดุถึง 240 กิโลเมตร / ชัว่โมง 
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ก าหนดการเดินทาง12-17 เมษายน 2562 

วนัแรก            สนามบินสวุรรณภมิู 

21.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

 

วนัท่ีสอง          สนามบินฟคุโุอกะ >> ศาลเจา้ดาไซฟ ุ>> มิยาซากิ >> ช่องเขาทาคาชิโฮะ >> 
                         ศาลเจ้าทาคาชิโฮะ >> คิริชิมะ 

 
 
 
 

 
 
00.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟคุโุอกะ เกาะคิวช ูประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย  
                      เท่ียวบินท่ี TG648 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟุคุโอกะ เกาะคิวชู หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และขัน้ตอนศุลกากรแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟคุุโอกะ เมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบั 8 
ของประเทศญี่ปุ่ น เคยได้รบัการโหวตให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว 
นัน่เป็นเพราะฟุคุโอกะเป็นเมืองใหญ่ที่มีบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบเหมือน
โตเกยีวหรอืโอซากา้ ถนนหนทางกวา้งขวาง มแีม่น ้าไหลผา่นตวัเมอืงหลายสาย มแีผง
ขายอาหารรมิถนนหรอืที่เรยีกวา่ Yatai ซึ่งดูเหมอืนจะกลายมาเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืง
ฟุคุโอกะไปแลว้ น าท่านนมสัการ ศาลเจ้าดาไซฟ ุในบรรดาศาลเจา้นบัรอ้ยแห่งในญี่ปุ่ น 
ศาลเจ้าดาไซฟุ นบัเป็นหนึ่งในศาลเจา้ทีส่ าคญัที่สุด ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นทีส่ถติยข์องเทพ
เจ้าแห่งความรู้ ซึ่งมปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานนับพนัปี ในแต่ละปีจะมนีักท่องเที่ยว
เดินทางมาเยอืนอย่างไม่ขาดสายจนถูกจดัให้เป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญี่ปุ่ นที่ไม่ควร
พลาด อาคารศาลเจ้าที่เหน็ในปัจจุบนัเป็นของที่สร้างใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 ตรงทางเขา้
ศาลเจ้ามรีูปปั้นววัเทพเจ้านอนอยู่ในสภาพที่มนัวบัโดยชาวญี่ปุ่ นมคีวามเชือ่กนัว่าหาก
ได้ลูบไล้บรเิวณหวัและเขาของววัจะท าให้หายจากอาการเจบ็ป่วย จะมแีต่โชคดเีขา้มา
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และประสบความส าเรจ็ในเรื่องของการเรยีน จากนัน้ น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัมิยา
ซากิ เมอืงทีท่่านจะตอ้งหลงมนตเ์สน่ห์ของธรรมชาตทิีส่วยงามและอากาศบรสิุทธิ ์  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ช่องเขาทาคาชิโฮะ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตทิี่มี
ชือ่เสยีงของจงัหวดัมยิาซาก ิซึ่งชอ่งเขานี้เกดิจากการก่อตวัของลาวาเมื่อครัง้ภูเขาไฟอา
โสะที่ตัง้อยู่ในจงัหวดัคุมาโมโตเ้กดิการปะทุ หลงัจากนัน้ได้ถูกกดัเซาะโดยแม่น ้าโกคา
เสะเรื่อยมาจนกลายเป็นช่องเขาที่ทัง้สองฝัง่มคีวามสูงโดยประมาณ 80-100 เมตรเลย
ทเีดยีว โดยสถานที่แห่งนี้ได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติ จากนัน้น าท่าน
สกัการะ ศาลเจ้าทาคาชิโฮะ สถานทีแ่ห่งนี้ใชเ้ป็นพืน้ที่ส าหรบัสกัการะเทพอามาเทระส ึ
หรอืเทพแห่งพระอาทิตย์ที่ชาวญี่ปุ่ นนับถอื ภายในศาลเจ้าเงยีบสงบ และห้อมล้อมไป
ดว้ยธรรมชาตอินับรสิุทธิ ์ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองคิริชิมะ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

*** ในคืนน้ี ให้ทุกท่านเตรียมเส้ือผ้าและของใช้ท่ีจ าเป็นแบ่งใส่กระเป๋าเล็ก
ส าหรบัเชค็อินเข้าพกัท่ี โรงแรมคืนท่ีสามและส่ี เพื่อความสะดวกใน 

การขนย้ายสมัภาระ เน่ืองจากในวนัท่ีส่ีของการเดินทาง  ลูกค้าต้องเดินทางจาก
เมืองคาโกชิมะสู่เมืองฟคุโุอกะด้วยรถไฟชินคนัเซน็ *** 

 

วนัท่ีสาม         คิริชิมะ >> ศาลเจ้าคิริชิมะ >> อิบุทสึกิ >> ทะเลสาบอิเคดะ >> สถานีนิชิ-โอยามะ 
                        >> ศาลเจ้าริวก ู>> อบทรายร้อน 

 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองคิริชิมะ ซึ่งตัง้อยู่ระหวา่งจงัหวดัมยิาซากแิละจงัหวดัคาโกชิ

มะ อกีทัง้ยงัเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตภูิเขาไฟคริิชมิะ-คโินโควงั น าท่านเข้า
สกัการะ ศาลเจ้าคิริชิมะ ศาลเจ้าในลทัธชินิโต สรา้งขึน้เพื่อสกัการะเทพนินิกโินะมโิค
โตะ หลานชายของเทพอามาเทระสหึรอืทีเ่รยีกว่าเทพแห่งดวงอาทติย ์เทพผูล้งมาจาก
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สวรรค์เพื่อสร้างเกาะญี่ปุ่ นที่เมืองคิริชมิ่า ภายในศาลเจ้ามีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม 
เรียบง่าย อาคารและสิง่ก่อสร้างต่างๆ เน้นใช้สแีดงเป็นหลกั และถูกโอบล้อมไปด้วย
ธรรมชาตอินัเงยีบสงบ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองอิบุทสึกิ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดนิทางสู่ ทะเลสาบอิเคดะ ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคควิช ูระยะทาง

รอบทะเลสาบมีระยะทางถึง 15 กิโลเมตร และมีจุดลึกที่สุดอยู่ที่ 233 เมตร เป็น
ทะเลสาบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ บริเวณทะเลสาบอิเคดะท่านสามารถ
ถ่ายภาพววิทิวทศัน์ของภูเขาไฟไคมงดาเกะได้อย่างชดัเจน จากนัน้ออกเดินทางสู่
สถานีนิชิ-โอยามะ สถานีรถไฟJR ท่ีอยู่ใต้สุดของประเทศญ่ีปุ่ น ท่านสามารถ
ถ่ายรูปภูเขาไฟไคมงดาเกะและชานชาลาของสถานีรถไฟนิชิ-โอยามะ รวมถึงตู้
ไปรษณีย์สเีหลืองที่มอียู่เพยีงตู้เดยีวในประเทศญี่ปุ่ น จากนัน้น าท่านสู่ ศาลเจ้าริวก ู
หรอืที่ชาวญี่ปุ่ นเรยีกว่าศาลเจา้มงักร เป็นศาลเจา้ทีส่ร้างขึน้จากเรื่องเล่าของญี่ปุ่ นเรื่อง 
“อุราชมิะทาโร่” ซึ่งตามต านานเล่าวา่เป็นสถานที่ก าเนิดเจา้แห่งมงักร (วงับาดาล) โดย
ลูกสาวของเทพมงักรไดพ้บรกักบัอุราชมิะ ทาโร่ ทีว่งับาดาลแห่งนี้  แต่เมื่อกลบัขึน้ฝัง่มา
อกีครัง้ กลบักลายเป็นว่าเค้าได้กลายเป็นคนแก่ไปแล้ว ภายในอาคารศาลเจ้าทัง้หมด
เป็นสแีดงเพื่อสื่อถงึความเป็นเทพแห่งมงักร โดยแผน่ป้ายเขยีนค าอธษิฐานของศาลเจ้า
แห่งนี้ยงัคงสื่อให้นึกถงึทะเลคอืใชเ้ปลอืกหอยมาเขยีนค าอธษิฐานแทนแผน่ไม้ ศาลเจ้า
แห่งนี้ผ่านการบูรณะขึน้มาใหม่หลายครัง้ เนื่องจากถูกท าลายโดยการระเบดิของภูเขา
ไฟและไฟไหม้ จากนัน้น าท่านสัมผสัประสบการณ์ อบทรายร้อน เพื่อผ่อนคลาย
ร่างกาย เนื่องจากบรเิวณนี้อยู่ใกล้กบับริเวณภูเขาไฟ จึงท าให้ทรายบริเวณนี้อุดมไป
ดว้ยแร่ธาตุมากมายที่ชว่ยบ ารุงผวิพรรณ เหมาะส าหรบัการอบทรายรอ้นแทนการแชน่ ้า
รอ้นเหมอืนภูมภิาคอื่นๆ ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางกลบัสู่ตวัเมืองคาโกชิมะ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัท่ีส่ี             อิสระท่องเท่ียวเมืองคาโกชิมะด้วยตวัท่านเอง 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 อสิระใหท้่านไดท้่องเทีย่วในเมอืงคาโกชมิะ  
 พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้าคาโกชิมะ อควาเรียม อยู่ห่างจากย่านชอ้ปป้ิงเทมมงคงัประมาณ 

15 นาท ีท่านจะได้พบกบัสตัวน์ ้านานาชนิดที่อยู่ในกระแสน ้าคุโรชโิอะ นอกจากนี้ยงัมี
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การจดัแสดงโชวก์ารให้อาหารสตัวน์ ้าอย่าปลาไหลไฟฟ้าและฉลามวาฬ การแสดงโชว์
ความแสนรูข้องโลมา การฝึกโลมา ฯลฯ  

 ถนนช้อปป้ิงเทมมงคงั (Temmonkan Shopping Street) ย่านการค้าที่มีสนิค้าหลาก
ชนิดให้ท่านได้เลอืกซื้อ อาทิเช่นร้านเครื่องส าอางค์ ร้านร้อยเยน รวมถงึร้านอาหาร
ทอ้งถิน่แสนอร่อยกอ็ยู่บรเิวณนี้เชน่กนั 

 พิพิธภณัฑ์ศิลปะคาโกชิมะ พิพิธภัณฑ์ศลิปะที่มีงานศิลป์จัดแสดงแบบถาวร เป็น
ผลงานจากศิลปินที่เกิดในจังหวดัคาโกชิมะ และยังมีงานจัดนิทรรศการงานศิลป์
ผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนกนัมาจดัแสดงเพิม่เตมิ 

 อนุสาวรียไ์ซโกะ ทาคาโมริ หรอื THE LAST SAMURAI ทีแ่ทจ้รงิของญี่ปุ่ น เนื่องจาก
เป็นซามูไรที่เป็นก าลงัส าคญัในการปฏริูปยุคเมจ ิจุดเริม่ต้นที่ท าให้ประเทศญี่ปุ่ นเป็น
ชาตพิฒันาแลว้ในปัจจุบนั 

 พิพิธภณัฑ์วฒันธรรมเมืองคาโกชิมะ พพิธิภณัฑ์ที่จดัแสดงประวตัคิวามเป็นมาของ
เมอืงคาโกชมิะตัง้แต่อดตีจนถงึยุคปัจจุบนั ทัง้ในเรื่องของวฒันธรรม ประเพณ ีอุปกรณ์
ต่างๆ ในการด ารงชวีติ ตัง้แต่ของใชใ้นบา้นเรอืนไปจนถงึอาวธุยุทโธปกรณ์ในการสูร้บ  

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  
ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 
 

วนัท่ีห้า            คาโกชิมะ >> สวนชิโรยามะ >> นัง่เรือสู่เกาะซากรุะจิมะ >> สถานีรถไฟคาโกชิมะ >>  
                        นัง่รถไฟชินคนัเซน็สู่สถานีฮากาตะ ฟคุโุอกะ >> ช้อปป้ิงฮากาตะ 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิ ณ สวนชิโรยามะ สวนสาธารณะที่อยู่ในตวัเมอืงคาโกชมิะ 

ซึ่งตัง้อยู่บนเขาชโิรยามะ ท าใหท้่านมองเหน็ววิตวัเมอืง อ่าว และภูเขาไฟซากุระจมิะได้
เป็นมุมกวา้ง ถอืว่าเป็นจุดชมววิที่สวยที่สุดของเมอืงคาโกชมิะ จากนัน้ออกเดนิทางสู่
ท่าเรอืคาโกชมิะ เปลีย่นบรรยากาศมานัง่เรอืเฟอรร์ีเ่พื่อเดนิทางสู่ เกาะซากรุะจิมะ โดย
ใชเ้วลานัง่เรอืประมาณ 15 นาท ีน าท่านชมความสวยงามและความยิง่ใหญ่ของภูเขาไฟ
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ซากุระจมิะ ซึ่งเป็นภูเขาไฟทีย่งัดบัไม่สนิท ภูเขาไฟแห่งนี้มยีอดเขา 3 ยอด คอืคติาดา
เกะ(Kita-dake) ทีสู่งทีสุ่ดที ่1,117 เมตร, นาคาดาเกะ(Naka-dake) ทีสู่งรองลงมา 1,060 
เมตร และมนิามดิาเกะ(Minami-dake) ทีสู่งน้อยทีสุ่ดเพยีง 1,040 เมตร แต่เป็นยอดเขา
ทีย่งัปะทุอยู่มากที่สุด ในอดตีก่อนการระเบดิครัง้ใหญ่ในปีค.ศ.1914 ภูเขาไฟแห่งนี้จะ
เป็นเกาะอยู่ใกล้ๆ กบัอ่าวคาโกชมิะ แต่ผลจากการทีภู่เขาไฟระเบดิท าให้ลาวาจ านวน
มหาศาลทะลกัออกมาจนเกาะแห่งนี้เชื่อมต่อกบัแหลมโอซุม ินอกจากการชมภูเขาไฟ
แล้ว ยงัมสีถานที่ที่น่าสนใจที่อยู่ใกล้ๆ กบัท่าเรอืเฟอร์รี่ เช่น ทางเดนิศกึษาธรรมชาติ, 
บ่อน ้าพุร้อนส าหรบัแช่เท้าที่มีความใหญ่ถึง 100 เมตร และพิพิธภัณฑ์ของภูเขาไฟ
ซากุระจมิะ ไดเ้วลาสมควรนัง่เรอืเฟอรร์ีก่ลบัสู่ท่าเรอืคาโกชมิะ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟ คาโกชิมะ-ชโูอ (Kagoshima Chuo Station)  

เพ่ือนัง่รถไฟชินคันเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน มุ่งหน้าสู่จ ังหวัดฟุคุโอกะด้วย
ความเรว็สงูสดุ 240 กิโลเมตร / ชัว่โมง 
หลงัจากถงึสถานีรถไฟฮากาตะ อสิระให้ท่านได้ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที่สถานีฮากาตะ
ใครที่จะหาซื้อของฝากหรอืชมิของอร่อยแบบไม่ตอ้งเดนิทางไปไหนไกล สามารถหาซื้อ
ไดท้ี่สถานีฮากาตะทีต่กึDeito ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กบัตวัสถานีเลย ตกึนี้ม ี3 ชัน้ คอืชัน้ใตด้นิ 
ชัน้ 1 และชัน้ 2 โดยร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ที่ช ัน้ 1 มทีัง้โซนที่เรยีกว่า 
Hakata Souvenir Street บรเิวณนัน้ยงัมชีอ็ปเลก็ๆ อกีมากมาย มทีัง้ขนมหรอืของฝาก
ยอดฮติทัว่ๆ ไปไม่ว่าจะเป็น ชอ็คโกแลต็รสต่างๆ ชาเขยีว ไข่ปลาเมนไทโกะฯ หรอืจะ 
ชอ้ปป้ิงภายในหา้งสรรพสนิคา้ฮงัควิ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าอกีแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น  
ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายซื้อของตามอธัยาศยั 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัท่ีหก            ฟคุโุอกะ >> สนามบินฟคุโุอกะ >> สนามบินสวุรรณภมิู  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินฟคุโุอกะ เพื่อท าการเชค็อิน  

11.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย  
เท่ียวบินท่ี TG649 

14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทาง12-17 เมษายน 2562 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร  ์ ค่าตัว๋เครื่องบิน** 
 

หมายเหตุ 

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่วา่กรณใีดๆ  

3. หากผูเ้ดนิทางมกีารใชต้ัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตัว๋เดินทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัร์ว่าออก
เดินทางได้หรอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ 
เนื่องจากการก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิ
ระหวา่งประเทศ ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ
ต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

4. หากผูเ้ดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิทัขณะเดนิทาง อาทเิชน่รา้นอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เครื่องบิน ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

ราคาท่านละ 59,900.-บาท 31,300.-บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 53,900.-บาท 28,300.-บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 44,900.-บาท 23,600.-บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 9,900.-บาท 9,900.-บาท 
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-สายการบนิไทย ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ทา่นละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์ ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้
เครื่องไดท้่านละ 2 ชิน้เทา่นัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
ส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จ าเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท้า่นเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส าหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสูงสุดทา่นละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหวา่งการเดนิทาง) 

*** เดก็อายตุ า่กว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
7. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่1 พฤศจิกายน 2561 และท่านตอ้งช าระ

เพิม่เตมิ ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากทีท่่านไดท้ าการจองทวัร์
แลว้ 

8. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 
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ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสูญหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน ้าดืม่ระหวา่งทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการช าระเงิน   

 

1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
2. กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณที าการจองทวัรก์่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ กรุณาช าระค่าทวัรเ์ตม็

จ านวน 
4. กรณจีองทวัรแ์บบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใชเ้งื่อนไขการช าระเงนิแบบการจองทวัรแ์บบปรกตไิด้ 

 
การยกเลิก  

 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาล า) จะไม่
มกีารคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์กุกรณ ี

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อช าระคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถเลือ่นวนั
เดนิทางหรอืขอยกเลกิไดใ้นทกุกรณ ี

5. กรณที าการตดักรุ๊ปสายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์  ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทกุกรณ ี
และหากยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และคา่ทวัรท์ุกกรณ ี

 
หมายเหตุ 

 

1. ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั
สภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (VTG) UNSEEN SOUTH KYUSHU 6D4N (TG) 

ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการ
ห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และ
การยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรือ
บางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกดิภยัพิบตัทิางธรรมชาติต่างๆ ทางบรษิัทสามารถคนืเงนิมดัจ าหรือค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมื่อทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณีเกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้
และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
คืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่
รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์อาทเิชน่ค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไป
สนามบนิ ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษทัได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 
 

 
 

 


