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ล่องเรือผ่านช่องเขาทาคาจิโฮะ | อบทรายรอ้นที่ เมืองอิบซููกิ | ชมภูเขาไฟซากุระจิมะ | นั่งรถไฟชินคนัเซ็น
จากเมืองคาโกชิม่าสู่เมืองฟุกุโอกะ | ชมดอกไมห้ลากสีที่ สวนดอกไมค้จุู | ศาลเจา้ดาไซฟุ | หมู่บา้นยูฟุอิน 

แช่น า้แร่ธรรมชาติ (Onsen) 3 คืน  

 
 

 

 

  

KYUSHU IBUSUKI แฟนตาซี เกาะใต้ 7วัน 5คนื 
เดินทาง เมษายน 2563 

ราคาแนะน าเพียง 67,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG648 / 00.50 – 08.00) 
วนัที่ 2.  คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บา้นยูฟุอิน – เมืองเบปป ุ– แช่น า้แร่ธรรมชาติ 
วนัที่ 3.  ชมบ่อน า้จิโงคุเมงุริ – สวนดอกไมคุ้จู – แคบทาคาจิโฮะ – พายเรือช่องแคบทาคาจิโฮะ – เมืองมิยาซากิ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัที่ 4.  ศาลเจา้อุโดะ – เกาะซากุระจิมะ – ภูเขาไฟซากุระจิมะ – นั่งเฟอรร่ี์สู่เมืองคาโกชิม่า – เมืองอิบูซุกิ – อบทรายรอ้น – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัที่ 5.  สถานีคาโกชิม่า – นั่งรถไฟชินคนัเซ็นจากเมืองคาโกชิม่าสู่เมืองฟุกุโอกะ – ชอ้ปปิ้งสถานีฮากาตะ – ชอ้ปปิ้งเทนจิน 

วนัที่ 6.  อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอธัยาศัย 
วนัที่ 7.  คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG649 / 11.30 – 14.55) 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 / 00.50 - 08.00) 

22.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วันท่ี 2 
คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – เมืองเบปปุ – แช่
น ้าแร่ธรรมชาติ 

00.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG648 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 

 
 ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ (DASAIFU SHRINE) คือศาลเจา้ที่ตัง้อยู่ในดาไซฟุ ซึ่งเคยเป็นที่ท าการของรัฐบาลประจ าจังหวัด

ชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 เมื่อปี 901 รัฐมนตรีฝ่ายซา้ย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara no Tokihara) ไดว้างแผนเพื่อท าให้
คู่แข่งของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถูกลดขั้นลงจากต าแหน่งในชั้นศาลกลายเป็นข้าราชการชัน้
ผู้น้อยประจ าที่ดาไซฟุ หลังจากนั้นซุกะวะระจบชีวิตลงที่นั่นและถูกฝังอยู่ที่นี่ในฐานะเทพผู้คุม้ครอง   นอกจากนีเ้ขายังเป็นที่
รูจ้กักันดีในฐานะเทพเจา้แห่งการเรียนรู ้ การอุทิศตนและโชคลาภ ศาลเจา้ดาไซฟุ เท็นมนักุ ดึงดูดผูค้นที่มาเย่ียมชมและขอพร
มากกว่า 700,000 คนต่อปี อีกทัง้ยงัไดร้บัความนิยมอย่างย่ิงในหมู่นักเรียนที่ก าลังเตรียมสอบ ที่ผูค้นพากันมาสกัการะบูชาขอ
พร โดยเฉพาะดา้นการเรียนการศึกษา ทัง้สองฝ่ังถนนที่เดินเข้าบริเวณศาลเจ้ายงัต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายของที่ระลึก และขนม
ขึน้ชื่อตามต านาน อุเมะกาเอะ โมจิ รวมทัง้สตารบ์คัสท์ี่ตกแต่งไดส้วยงามติดอนัดบัโลกอีกดว้ย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านยูฟุอิน (YUFUIN FLORAL VILLAGE) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในจังหวัดโออิตะห่างจากเมืองบ่อน ้าร้อนเบปปุ
ประมาณ10 กิโลเมตร หมู่บา้นแห่งนีเ้ป็นหมู่บา้นหตัถกรรม และยงัเป็นที่รวบรวมแบบบา้นต่างๆในประเทศญ่ีปุ่ นที่มีอายุตั้งแต่ 
120-180 ปีมารวมไว้ที่นี่อีกดว้ย ที่นี่จึงจัดไดว้่าเป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีชีวิตที่สามารถดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหเ้ดินทางมาเย่ียมชมได้
ตลอดทัง้ปี 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก MORINOYU RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่ น 

วันท่ี 3 
ชมบ่อน ้าจิโงคุเมงุริ – สวนดอกไม้คุจู – ช่องแคบทาคาจิโฮะ – พายเรือช่องแคบ
ทาคาจิโฮะ – เมืองมิยาซากิ – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชม จิโงคุเมงุร ิ(JIGOKU MEGURI) ซึ่งประกอบไปดว้ยบ่อน า้แร่สีสนัแปลกตาทัง้หมด 8 บ่อ (ไกดจ์ะพาท่านเยี่ยมชมเพียง 

2 บ่อ) ที่เกิดจากการรังสรรคข์ึน้โดยธรรมชาติแต่ละบ่อมีความรอ้นสูงเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส ดว้ยสีสันและความรอ้น
ชนิดที่มนุษยธ์รรมดาไม่อาจลงไปสมัผสัได ้ จึงถูกกล่าวขานว่าเป็นเสมือน “บ่อน า้แร่นรก” ดงันัน้ ที่นี่จึงมีตวัมาสคอทเป็นยมทูต
นอ้ยคอยใหก้ารตอ้นรบัทุกคนที่มาเยือนสถานที่แห่ง 
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 สวนดอกไม้คุจู (KUJU FLOWER PARK) สวนดอกไมท้ี่ตัง้อยู่ใจกลางคิวชูมีเนือ้ที่ประมาณ 49 เอเคอรป์ลกูดอกไมป้ระมาณ 

3 ลา้นตน้ 500 สายพันธุ์ ตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงช่วงใบไม้ร่วงในสวนให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกับทุ่ง ดอกไม้หลากสี อาทิเช่น 
ทุ่งดอกทิวลิป ดอกหน้าแมว ดอกเดซี่แฟนซี ดอกเนโมฟิล่า ดอกป๊อปปี้ ที่จะบานกันในช่วง ใบไม้ผลิ คือช่วงประมาณปลาย
เดือนมีนาคมถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และ ดอกไฮเดรนเยีย, ดอกลาเวนเดอรท์ี่จะผลดัเวียนกันเบ่งบานในช่วงเดือน
มิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปี (เป็นเพียงก าหนดการคราวๆ จากเว็บไซต์ทางการของสวน ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ) 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ช่องแคบทาคาจิโฮะ (TAKACHIHO GORGE) ช่องแคบนีม้ีลักษณะเป็นรูปตัววีซึ่งเกิดจากการที่แม่น า้โกคาเสะถูกลาวาที่
ปะทุขึน้มาจากภูเขาไฟอะโสะกัดเซาะจนเกิดเป็นช่องแคบนีข้ึน้มา ให้ท่านไดล้องพายเรือช่องแคบทาคาจิโฮะ ชมความ
งดงามของทิวทศันท์ี่งดงาม และถ่ายรูปคู่กับไฮไลทข์องช่องแคบทาคาจิโฮะ คือ "น า้ตกมานาอิ" ที่นกัท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปเป็น
มมุฮิตเมื่อไดม้าเยือน จากนัน้เดินทางสู่ เมืองมิยาซากิ ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะคิวชูเป็นเมืองชายฝ่ังทะเลที่มี
ชื่อเสียง 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก MIYAZAKI KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันท่ี 4 
ศาลเจ้าอุโดะ – เกาะซากุระจิมะ – ภูเขาไฟซากุระจิมะ – น่ังเฟอรร่ี์สู่เมืองคาโก
ชิม่า – เมืองอิบูซุกิ – อบทรายร้อน – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าอุโดะ (UDO SHRINE) ศาลเจ้าแห่งนีต้ั้งอยู่ทางตอนใตข้องเมืองมิยาซากิ สรา้งในปีค.ศ. 1950 จุดเด่นของที่ตั้งคือ

สรา้งอยู่ในถ า้ที่มีหน้าผาติดทะเลเมื่อออกไปข้างนอกถ า้สามารถมองเห็นวิวทะเลไดอ้ย่างงดงาม ศาลเจ้าแห่งนีส้รา้งขึน้เพื่อ
บูชาเทพนินิกิโนะ มิโกโตะ และจุดเด่นของศาลเจา้แห่งนี ้ คือ มีหินรูปร่างคลา้ยเตา้นมบนผนงัถ า้ซ่ึงหากใครไดด่ื้มน า้ที่หยดจาก
หินจะท าใหส้มหวงัเร่ืองบุตร ผูค้นนิยมมาที่นี่เพื่อขอพรใหช้ีวิตคู่ยืนยาว ใหม้ีบุตรและคลอดง่าย ขอใหเ้ด็กมีสขุภาพแข็งแรงและ
ปลอดภยั 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 

 
 เกาะซากุระจิมะ (SAKURAJIMA) สัญลักษณ์ของจังหวัดคาโกชิม่าและยังเป็นที่ตั้งของ ภูเขาไฟซากุระ จิมะ 

(MT.SAKURA JIMA) ภูเขาไฟที่ยงัคงมีการปะทุอยู่ตลอดเวลา จึงท าใหส้ามารถเห็นควนัปะทุจากปล่องได ้ ใหท้่านไดช้ื่นชมไป
กับควนัที่พวยพุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟ ดว้ยคุณลักษณะทางภูมิศาสตรท์ี่โดดเด่นที่สุดที่มีระดับความสงูของ 1,117 เมตร
และเสน้รอบวงประมาณ 50 กิโลเมตร จึงท าใหภู้เขาไฟซากุระจิมะ ตัง้เด่นสง่าไม่แพภู้เขาไฟฟูจิเลยทีเดียว 
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 น่ังเฟอรร่ี์จากเกาะซากุระจิมะสู่เมืองคาโกชิม่า จากนัน้ออกเดินทางสู่ เมืองอิบุซูกิ เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใตข้องเมืองคา

โกชิม่า เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในดา้นการอบทรายรอ้น จากนัน้น าท่านสมัผัสประสบการณ์การ อบทรายร้อน (SAND BATH) 
ที่จะท าใหท้่านไดรู้สึ้กผ่อนคลายความเมื่อยลา้ คุณสมบติัของทรายของที่นี่ จะอุดมดว้ยแร่ธาตุที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วย
เร่ืองระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบสมอง ระบบไขขอ้กระดูก และยงับรรเทาโรคกระเพาะไดอ้ีกดว้ย 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก IBUSUKI ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันท่ี 5 
สถานีคาโกชิม่า – น่ังรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิม่าสู่เมืองฟุกโุอกะ – ช้อป
ป้ิงสถานีฮากาตะ – ช้อปป้ิงเทนจิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่สถานีคาโกชิม่า (KAGOSHIMA STATION) น าท่าน น่ังรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิม่ามุ่งหน้าสู่เมืองฟุกุ

โอกะ โดยรถไฟชินคนัเซนจะน าท่านสู่จุดหมายปลายทางดว้ยความเร็วสงูสดุ 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยรถไฟชินคนัเซนของ
ญ่ีปุ่ นมีสถิติการเดินรถคลาดเคล่ือนจากตารางเวลาเพียงปีละ 36 วินาทีเท่านั้น เดินทางถึง สถานีฮากาตะ (HAKATA 

STATION) เมืองฟุกุโอกะ ถือว่าเป็นสถานีรถไฟขนาดใหญ่ บริเวณรอบๆสถานีเต็มไปดว้ยศูนยก์ารคา้เช่นห้างสรรพสินค้าฮัน
คิว แหล่งชอ้ปปิ้งเซ็นเตอร ์อามิวพลาซ่า ฮากาตะ และแหล่งรา้นอาหารที่ตัง้อยู่เรียงรายภายในสถานี 
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กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ชอ้ปปิ้งย่านการคา้ที่มีชื่อเสียงของเมืองฟุกุโอกะ ย่านเท็นจิน (TENJI) เพลิดเพลินกับการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลึกอย่างจุใจกับ
แบรนดเ์นมมากมายและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมสห์รือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย 
กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม,เสือ้ผ้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เคร่ืองส าอางย่ีห้อดังของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, 
SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

 

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

วันท่ี 6 อิสระท่องเท่ียวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ให้ท่านไดเ้ลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมืองฟุกุโอกะ โดยมีไกดค่์อยให้ค าแนะน าท่านในการเดินทาง เช่น 
คาแนลซิตี ้เป็นศูนยก์ารคา้และความบนัเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น "เมืองที่อยู่
ในเมือง" ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนยเ์กม โรงภาพยนตร ์โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไ หลผ่าน
กลางศูนยก์ลางคา้ คาแนลซิตีต้ัง้อยู่ติดกับย่านบนัเทิงและอยู่ระหว่างศูนยก์ลางธุรกิจและการคา้ปลีกของเมือง จึงเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สรา้งรายไดใ้หแ้ก่เมืองไดอ้ย่างมาก จดัเป็นโครงการพฒันาโดยเอกชนที่ใหญ่ที่สดุในประวัติศาสตร์ญ่ีปุ่ น 
(1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ ส าหรับพืน้ที่ 234,460 ม²) สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจินตนาการอย่างมีลักษณะเด่นเฉพาะ
ดว้ยประติมากรรมรูปโคง้และน า้พุจ านวนมาก และออกแบบกอาคารไม่ให้มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองภายนอกมากนัก เพื่อ
สรา้งบรรยากาศคลา้ยโอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ  และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆต่างๆมากมาย เช่น แหล่งช้อป
ป้ิงใต้ดินเทนจิน ทางเช่ือมสถานีเทนจิน, FUKUOKA TOWER, MOMOCHI SEASIDE PARK, TENJIN CORE, ย่านช้
อปป้ิงนากาสุ, ห้างไดมารุ, ห้าง PARCO 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 
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ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก HOTEL MONTEREY LA SOEUR FUKUOK หรือเทียบเท่า 

 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินฟุกุโอกะ 

11.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG649  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

ราคาแนะน าเพียง : KYUSHU IBUSUKI แฟนตาซีเกาะใต้ 7วัน 5คืน โดยสายการบินไทย   

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันท่ี 13-19 เม.ย.63 67,900 67,900 65,900 9,900 40,900 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู ้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 25 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
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4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหนา้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น KYUSHU IBUSUKI แฟนตาซีเกาะใต ้7วนั 5คืน (TG) 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


