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ฟคุโุอกะ นมสัการ ศาลเจ้าดาไซฟุ
ความรู,้ ชอ้ปปิ�งใจกลางเมอืงฟุคุโอกะที�

มิยาซากิ ช่องเขาทาคาชิโฮะ
สกัการะศาลเจ้าทาคาชิโฮะ

คาโกชิมะ นั �งเรอืเฟอรร์ี�สู่ เกาะซากรุะจิมะ
จมิะ ซึ�งเป็นภูเขาไฟที�ยงัดบัไม่สนิท
ของเทพเจา้อามาเทราสึ
สวนชิโรยามะ จุดชมววิเมอืงคาโกชมิะที�สวยที�สุด
ที�อยูใ่ตสุ้ดของประเทศ
“อุราชมิะทาโร่”, 
นานาชนิด, อสิระท่องเที�ยวดว้ยตวัท่านเองภายในเมอืงคาโกชมิา่
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UNSEEN SOUTH KYUSHU 

6D4N BY TG 

มิยาซากิ – คาโกชิมะ – ฟคุโุอกะ
ขอเชิญท่านร่วมเดินทางไปกบัสายการบินไทย

เมือง ฟคุโุอกะ มิยาซากิ คาโกชิมะ 

ศาลเจ้าดาไซฟ ุหนึ�งในศาลเจา้ที�สําคญัที�สุด อนัเป็นที�สถติ
ชอ้ปปิ�งใจกลางเมอืงฟุคุโอกะที�สถานีฮากาตะ ศูนยร์วมของฝากของเกาะควิช ู

ช่องเขาทาคาชิโฮะ สถานที�ท่องเที�ยวทางธรรมชาตทิี�มคีวามงดงามสุดมหศัจรรย์
ศาลเจ้าทาคาชิโฮะ ศาลเจา้ศกัดิ 4สทิธิ 4ของเมอืงมยิาซาก ิ

เกาะซากรุะจิมะ ชมความสวยงามและความยิ�งใหญ่
จมิะ ซึ�งเป็นภูเขาไฟที�ยงัดบัไม่สนิท, ศาลเจ้าคิริชิมะ ศาลเจา้ที�เชื�อกนัว่าเป็นที�สถติย์
ของเทพเจา้อามาเทราส,ึ ทะเลสาบอิเคดะ ทะเลสาบที�ใหญ่ที�สุดในภมูภิาคควิชู

จุดชมววิเมอืงคาโกชมิะที�สวยที�สุด, สถานีนิชิ-โอยาม
ประเทศญี�ปุน่, ศาลเจ้าริวก ูศาลเจา้ที�สรา้งขึ"นจากเรื�องเล่าของญี�ปุ่นเรื�อง 

 สมัผสัประสบการณ์ อบทรายร้อน จากทรายที�อุดมไปด้วยแร่ธาตุ
อสิระท่องเที�ยวดว้ยตวัท่านเองภายในเมอืงคาโกชมิา่ 

                         ให้ท่านได้สมัผสักบัความเรว็ของรถไฟ
                                                 กบัความเรว็สงูสดุถึง 240 กิโลเมตร
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SOUTH KYUSHU  

ฟคุโุอกะ 
ร่วมเดินทางไปกบัสายการบินไทย 

เป็นที�สถติยข์องเทพเจา้แห่ง
ศูนยร์วมของฝากของเกาะควิช ู 

สถานที�ท่องเที�ยวทางธรรมชาตทิี�มคีวามงดงามสุดมหศัจรรย์, 

ชมความสวยงามและความยิ�งใหญ่ของภูเขาไฟซากุระ
ศาลเจา้ที�เชื�อกนัว่าเป็นที�สถติย์

ทะเลสาบที�ใหญ่ที�สุดในภมูภิาคควิช,ู  
โอยามะ สถานีรถไฟJR

จา้ที�สรา้งขึ"นจากเรื�องเล่าของญี�ปุ่นเรื�อง 
จากทรายที�อุดมไปด้วยแร่ธาตุ

รถไฟชินคนัเซน็ 
กิโลเมตร / ชั /วโมง 
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กาํหนดการเดินทาง 
8-13 / 15-20 / 22-27 มกราคม / 29 มกราคม – 3 กมุภาพนัธ ์2562 
12-17 / 14-19 / 19-24 กมุภาพนัธ ์/ 26 กมุภาพนัธ ์– 3 มีนาคม 2562 

5-10 / 12-17 มีนาคม 2562 
 

วนัแรก            สนามบินสุวรรณภมิู 

21.30 น. พร้อมกนัที3สนามบินสวุรรณภมิู ชั 4นที3 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพื3อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั 4นตอนการเชค็อิน 

 

วนัที3สอง          สนามบินฟคุโุอกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟ ุ>> มิยาซากิ >> ช่องเขาทาคาชิโฮะ >> 
                         ศาลเจ้าทาคาชิโฮะ >> คิริชิมะ 

 
 
 
 
 
 
00.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟคุโุอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี/ปุ่ น โดยสายการบินไทย  
                      เที/ยวบินที/ TG648 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟุคุโอกะ เกาะคิวชู หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และขั Dนตอนศลุกากรแล้ว นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฟคุโุอกะ เมอืงที�ใหญ่เป็นอนัดบั 8 
ของประเทศญี�ปุ่น เคยได้รบัการโหวตให้เป็นเมอืงที�น่าอยู่ที�สุดในโลกแห่งหนึ�งมาแล้ว 
นั �นเป็นเพราะฟุคุโอกะเป็นเมืองใหญ่ที�มีบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบเหมือน
โตเกยีวหรอืโอซาก้า ถนนหนทางกวา้งขวาง มแีม่นํ�าไหลผ่านตวัเมอืงหลายสาย มแีผง
ขายอาหารรมิถนนหรอืที�เรยีกว่า Yatai ซึ�งดูเหมอืนจะกลายมาเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืง
ฟุคุโอกะไปแลว้ นําท่านนมสัการ ศาลเจ้าดาไซฟ ุในบรรดาศาลเจา้นับรอ้ยแห่งในญี�ปุ่น 
ศาลเจา้ดาไซฟุ นับเป็นหนึ�งในศาลเจา้ที�สําคญัที�สุด ศาลเจา้แห่งนี�เป็นที�สถติยข์องเทพ
เจา้แห่งความรู ้ซึ�งมปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานนับพนัปี ในแต่ละปีจะมนีักท่องเที�ยว
เดนิทางมาเยอืนอย่างไม่ขาดสายจนถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ในญี�ปุ่นที�ไม่ควร
พลาด อาคารศาลเจา้ที�เหน็ในปจัจุบนัเป็นของที�สรา้งใหม่เมื�อปีค.ศ.1591 ตรงทางเขา้



P a g e  | 3 

UNSEEN SOUTH KYUSHU 6D4N BY TG ON JAN-MAR 2019 

ศาลเจา้มรีูปป ั �นววัเทพเจา้นอนอยู่ในสภาพที�มนัวบัโดยชาวญี�ปุ่นมคีวามเชื�อกนัว่าหาก
ได้ลูบไลบ้รเิวณหวัและเขาของววัจะทําใหห้ายจากอาการเจบ็ป่วย จะมแีต่โชคดเีขา้มา
และประสบความสาํเรจ็ในเรื�องของการเรยีน จากนั �น นําท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัมิยา
ซากิ เมอืงที�ท่านจะตอ้งหลงมนตเ์สน่หข์องธรรมชาตทิี�สวยงามและอากาศบรสิุทธิ 4   

เที/ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ ช่องเขาทาคาชิโฮะ เป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวทางธรรมชาตทิี�มี
ชื�อเสยีงของจงัหวดัมยิาซาก ิซึ�งช่องเขานี�เกดิจากการก่อตวัของลาวาเมื�อครั �งภูเขาไฟอา
โสะที�ตั �งอยู่ในจงัหวดัคุมาโมโต้เกดิการปะทุ หลงัจากนั �นได้ถูกกดัเซาะโดยแม่นํ�าโกคา
เสะเรื�อยมาจนกลายเป็นช่องเขาที�ทั �งสองฝ ั �งมคีวามสูงโดยประมาณ 80-100 เมตรเลย
ทเีดยีว โดยสถานที�แห่งนี�ได้รบัการขึ�นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติ จากนั �นนําท่าน
สกัการะ ศาลเจ้าทาคาชิโฮะ สถานที�แห่งนี�ใชเ้ป็นพื�นที�สาํหรบัสกัการะเทพอามาเทระส ึ
หรอืเทพแห่งพระอาทติยท์ี�ชาวญี�ปุ่นนับถอื ภายในศาลเจ้าเงยีบสงบ และห้อมล้อมไป
ดว้ยธรรมชาตอินับรสิุทธิ 4 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ เมืองคิริชิมะ 

นําท่านเข้าสู่ที/พกั  โรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 
คํ3า รบัประทานอาหารคํ3า ณ โรงแรมที3พกั 

*** ในคืนนีD  ให้ทุกท่านเตรียมเสืDอผ้าและของใช้ที/จาํเป็นแบ่งใส่กระเป๋าเลก็
สาํหรบัเชค็อินเข้าพกัที/ โรงแรมคืนที/สามและสี/ เพื/อความสะดวกใน 

การขนย้ายสมัภาระ เนื/องจากในวนัที/สี/ของการเดินทาง  ลูกค้าต้องเดินทางจาก
เมืองคาโกชิมะสู่เมืองฟคุโุอกะด้วยรถไฟชินคนัเซน็ *** 

 

วนัที3สาม         คิริชิมะ >> ศาลเจ้าคิริชิมะ >> อิบทุสึกิ >> ทะเลสาบอิเคดะ >> สถานีนิชิ-โอยามะ 
                        >> ศาลเจ้าริวก ู>> อบทรายร้อน 

 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองคิริชิมะ ซึ�งตั "งอยูร่ะหว่างจงัหวดัมยิาซากแิละจงัหวดัคาโกชิ

มะ อีกทั "งยงัเป็นส่วนหนึ�งของอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟคริชิมิะ-คโินโควงั นําท่านเข้า
สกัการะ ศาลเจ้าคิริชิมะ ศาลเจา้ในลทัธชินิโต สรา้งขึ"นเพื�อสกัการะเทพนินิกโินะมโิค
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โตะ หลานชายของเทพอามาเทระสหึรอืที�เรยีกว่าเทพแห่งดวงอาทติย ์เทพผูล้งมาจาก
สวรรค์เพื�อสร้างเกาะญี�ปุ่นที�เมอืงคริชิิม่า ภายในศาลเจ้ามสีถาปตัยกรรมที�สวยงาม 
เรยีบง่าย อาคารและสิ�งก่อสรา้งต่างๆ เน้นใช้สแีดงเป็นหลกั และถูกโอบล้อมไปด้วย
ธรรมชาตอินัเงยีบสงบ ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ เมืองอิบทุสึกิ 

เที3ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านออกเดนิทางสู่ ทะเลสาบอิเคดะ ทะเลสาบที�ใหญ่ที�สุดในภูมภิาคควิชู ระยะทาง

รอบทะเลสาบมีระยะทางถึง 15 กิโลเมตร และมีจุดลึกที�สุดอยู่ที� 233 เมตร เป็น
ทะเลสาบที�เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ บริเวณทะเลสาบอิเคดะท่านสามารถ
ถ่ายภาพวิวทิวทศัน์ของภูเขาไฟไคมงดาเกะได้อย่างชดัเจน จากนั "นออกเดินทางสู่
สถานีนิชิ-โอยามะ สถานีรถไฟJR ที3อยู่ใต้สุดของประเทศญี3ปุ่ น ท่านสามารถ
ถ่ายรูปภูเขาไฟไคมงดาเกะและชานชาลาของสถานีรถไฟนิชิ-โอยามะ รวมถึงตู้
ไปรษณีย์สเีหลอืงที�มอียู่เพยีงตู้เดยีวในประเทศญี�ปุ่น จากนั "นนําท่านสู่ ศาลเจ้าริวก ู
หรอืที�ชาวญี�ปุ่นเรยีกว่าศาลเจา้มงักร เป็นศาลเจา้ที�สรา้งขึ"นจากเรื�องเล่าของญี�ปุ่นเรื�อง 
“อุราชมิะทาโร่” ซึ�งตามตํานานเล่าว่าเป็นสถานที�กําเนิดเจา้แห่งมงักร (วงับาดาล) โดย
ลกูสาวของเทพมงักรไดพ้บรกักบัอุราชมิะ ทาโร่ ที�วงับาดาลแห่งนี" แต่เมื�อกลบัขึ"นฝ ั �งมา
อกีครั "ง กลบักลายเป็นว่าเค้าได้กลายเป็นคนแก่ไปแล้ว ภายในอาคารศาลเจา้ทั "งหมด
เป็นสแีดงเพื�อสื�อถงึความเป็นเทพแห่งมงักร โดยแผ่นป้ายเขยีนคําอธษิฐานของศาลเจา้
แห่งนี"ยงัคงสื�อให้นึกถงึทะเลคอืใช้เปลอืกหอยมาเขยีนคําอธษิฐานแทนแผ่นไม ้ศาลเจา้
แห่งนี"ผ่านการบูรณะขึ"นมาใหม่หลายครั "ง เนื�องจากถูกทําลายโดยการระเบดิของภูเขา
ไฟและไฟไหม้ จากนั "นนําท่านสัมผัสประสบการณ์ อบทรายร้อน เพื�อผ่อนคลาย
ร่างกาย เนื�องจากบรเิวณนี"อยู่ใกล้กบับรเิวณภูเขาไฟ จงึทําให้ทรายบรเิวณนี"อุดมไป
ดว้ยแรธ่าตุมากมายที�ช่วยบาํรงุผวิพรรณ เหมาะสําหรบัการอบทรายรอ้นแทนการแช่นํ"า
รอ้นเหมอืนภมูภิาคอื�นๆ ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดนิทางกลบัสู่ตวัเมืองคาโกชิมะ 

คํ3า  รบัประทานอาหารคํ3า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที3พกั  โรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัที3สี3             อิสระท่องเที3ยวเมืองคาโกชิมะด้วยตวัท่านเอง 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที/พกั 
 อสิระใหท่้านไดท่้องเที�ยวในเมอืงคาโกชมิะ  
 พิพิธภณัฑ์สตัวนํ์Dาคาโกชิมะ อควาเรียม อยู่ห่างจากย่านช้อปปิ�งเทมมงคงัประมาณ 

15 นาท ีท่านจะได้พบกบัสตัว์นํ�านานาชนิดที�อยู่ในกระแสนํ�าคุโรชโิอะ นอกจากนี�ยงัมี
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การจดัแสดงโชว์การให้อาหารสตัว์นํ�าอย่าปลาไหลไฟฟ้าและฉลามวาฬ การแสดงโชว์
ความแสนรูข้องโลมา การฝึกโลมา ฯลฯ  

 ถนนช้อปปิD งเทมมงคงั (Temmonkan Shopping Street) ย่านการคา้ที�มสีนิคา้หลาก
ชนิดให้ท่านได้เลือกซื�อ อาทเิช่นร้านเครื�องสําอางค์ ร้านร้อยเยน รวมถึงร้านอาหาร
ทอ้งถิ�นแสนอรอ่ยกอ็ยูบ่รเิวณนี�เช่นกนั 

 พิพิธภณัฑ์ศิลปะคาโกชิมะ พิพิธภณัฑ์ศิลปะที�มงีานศิลป์จดัแสดงแบบถาวร เป็น
ผลงานจากศิลปินที�เกิดในจังหวัดคาโกชิมะ และยังมีงานจัดนิทรรศการงานศิลป์
ผลดัเปลี�ยนหมนุเวยีนกนัมาจดัแสดงเพิ�มเตมิ 

 อนุสาวรียไ์ซโกะ ทาคาโมริ หรอื THE LAST SAMURAI ที�แทจ้รงิของญี�ปุ่น เนื�องจาก
เป็นซามูไรที�เป็นกําลงัสําคญัในการปฏริูปยุคเมจ ิจุดเริ�มต้นที�ทําให้ประเทศญี�ปุ่นเป็น
ชาตพิฒันาแลว้ในปจัจบุนั 

 พิพิธภณัฑ์วฒันธรรมเมืองคาโกชิมะ พพิธิภณัฑท์ี�จดัแสดงประวตัคิวามเป็นมาของ
เมอืงคาโกชมิะตั �งแต่อดตีจนถงึยุคปจัจุบนั ทั �งในเรื�องของวฒันธรรม ประเพณี อุปกรณ์
ต่างๆ ในการดาํรงชวีติ ตั �งแต่ของใชใ้นบา้นเรอืนไปจนถงึอาวุธยทุโธปกรณ์ในการสูร้บ  

เที/ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  
คํ/า  อิสระรบัประทานอาหารคํ/า ตามอธัยาศยั 

นําท่านเข้าสู่ที3พกั โรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 
 

วนัที3ห้า            คาโกชิมะ >> สวนชิโรยามะ >> นั 3งเรือสู่เกาะซากรุะจิมะ >> สถานีรถไฟคาโกชิมะ >>  
                        นั 3งรถไฟชินคนัเซน็สู่สถานีฮากาตะ ฟคุโุอกะ >> ช้อปปิ4 งฮากาตะ 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที3พกั 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิ ณ สวนชิโรยามะ สวนสาธารณะที�อยู่ในตวัเมอืงคาโกชมิะ 

ซึ�งตั "งอยูบ่นเขาชโิรยามะ ทําใหท่้านมองเหน็ววิตวัเมอืง อ่าว และภูเขาไฟซากุระจมิะได้
เป็นมุมกว้าง ถอืว่าเป็นจุดชมววิที�สวยที�สุดของเมอืงคาโกชมิะ จากนั "นออกเดนิทางสู่
ท่าเรอืคาโกชมิะ เปลี�ยนบรรยากาศมานั �งเรอืเฟอร์รี�เพื�อเดินทางสู่ เกาะซากรุะจิมะ 
โดยใช้เวลานั �งเรอืประมาณ 15 นาท ีนําท่านชมความสวยงามและความยิ�งใหญ่ของ
ภูเขาไฟซากุระจมิะ ซึ�งเป็นภูเขาไฟที�ยงัดบัไม่สนิท ภูเขาไฟแห่งนี"มยีอดเขา 3 ยอด 
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คอืคติาดาเกะ(Kita-dake) ที�สูงที�สุดที� 1,117 เมตร, นาคาดาเกะ(Naka-dake) ที�สูง
รองลงมา 1,060 เมตร และมนิามดิาเกะ(Minami-dake) ที�สูงน้อยที�สุดเพยีง 1,040 
เมตร แต่เป็นยอดเขาที�ยงัปะทุอยู่มากที�สุด ในอดตีก่อนการระเบดิครั "งใหญ่ในปีค.ศ.
1914 ภูเขาไฟแห่งนี"จะเป็นเกาะอยู่ใกล้ๆ กบัอ่าวคาโกชมิะ แต่ผลจากการที�ภูเขาไฟ
ระเบดิทําให้ลาวาจํานวนมหาศาลทะลกัออกมาจนเกาะแห่งนี"เชื�อมต่อกบัแหลมโอซุม ิ
นอกจากการชมภูเขาไฟแล้ว ยงัมสีถานที�ที�น่าสนใจที�อยู่ใกล้ๆ กบัท่าเรอืเฟอร์รี� เช่น 
ทางเดนิศกึษาธรรมชาต,ิ บ่อนํ"าพุร้อนสําหรบัแช่เท้าที�มคีวามใหญ่ถงึ 100 เมตร และ
พพิธิภณัฑข์องภเูขาไฟซากุระจมิะ ไดเ้วลาสมควรนั �งเรอืเฟอรร์ี�กลบัสู่ท่าเรอืคาโกชมิะ 

เที3ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟ คาโกชิมะ-ชูโอ (Kagoshima Chuo Station)  

เพื3อนั 3งรถไฟชินคันเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน มุ่งหน้าสู่จ ังหวัดฟุคุโอกะด้วย
ความเรว็สงูสดุ 240 กิโลเมตร / ชั 3วโมง 
หลงัจากถงึสถานีรถไฟฮากาตะ อสิระให้ท่านได้ชอ้ปปิ"งตามอธัยาศยัที�สถานีฮากาตะ
ใครที�จะหาซื"อของฝากหรอืชมิของอร่อยแบบไม่ต้องเดนิทางไปไหนไกล สามารถหาซื"อ
ไดท้ี�สถานีฮากาตะที�ตกึDeito ซึ�งเชื�อมต่ออยู่กบัตวัสถานีเลย ตกึนี"ม ี3 ชั "น คอืชั "นใต้ดนิ 
ชั "น 1 และชั "น 2 โดยรา้นขนม รา้นของฝากนานาชนิดจะอยู่ที�ชั "น 1 มทีั "งโซนที�เรยีกว่า 
Hakata Souvenir Street บรเิวณนั "นยงัมชีอ็ปเลก็ๆ อกีมากมาย มทีั "งขนมหรอืของฝาก
ยอดฮติทั �วๆ ไปไม่ว่าจะเป็น ชอ็คโกแลต็รสต่างๆ ชาเขยีว ไข่ปลาเมนไทโกะฯ หรอืจะ 
ชอ้ปปิ"งภายในหา้งสรรพสนิคา้ฮงัควิ หา้งสรรพสนิคา้ชั "นนําอกีแห่งหนึ�งของญี�ปุน่  
ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยซื"อของตามอธัยาศยั 

คํ3า อิสระรบัประทานอาหารคํ3าตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที3พกั  โรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัที3หก            ฟคุโุอกะ >> สนามบินฟคุโุอกะ >> สนามบินสวุรรณภมิู  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที3พกั 
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินฟคุโุอกะ เพื3อทาํการเชค็อิน  

11.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย  
เที3ยวบินที3 TG649 

14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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กาํหนดการเดินทาง 
8-13 / 15-20 / 22-27 มกราคม / 29 มกราคม – 3 กมุภาพนัธ ์2562 
12-17 / 14-19 / 19-24 กมุภาพนัธ ์/ 26 กมุภาพนัธ ์– 3 มีนาคม 2562 

5-10 / 12-17 มีนาคม 2562 

 

**ราคานีDรวมรายการทวัร ์ ค่าตั Jวเครื/องบิน** 
 

หมายเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครั "งจะต้องมผีู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ"นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ aในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนั "นๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ aไมค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตั bวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�ก่อนซื"อตั bวเดนิทางภายในประเทศ เพื�อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็นํ"าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที�ท่านใช้ เนื�องจากการ
กําหนดนํ"าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึ"นอยูก่บัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทั "งนี"ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที�
เกดิขึ"น 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที�
ท่องเที�ยวหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนั "นให ้
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั Jวเครื/องบิน ราคาไม่รวมตั Jวเครื/องบิน 

ราคาท่านละ 49,900.-บาท 29,500.-บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 44,900.-บาท 26,600.-บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 37,500.-บาท 22,300.-บาท 

สาํหรบัท่านที/ต้องการพกัเดี/ยว เพิ/มท่านละ 9,900.-บาท 9,900.-บาท 
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อตัราค่าบริการนี4รวม 

1. ค่าตั bวโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั "นประหยดั 
2. ค่านํ"าหนกัสมัภาระที�มาพรอ้มกบัตั bวเครื�องบนิ 

-สายการบนิไทย ไดนํ้"าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดนํ้"าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดนํ้"าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึ"น
เครื�องไดท่้านละ 2 ชิ"นเท่านั "น (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าที�พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
สาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัที�ม ี3 เตยีงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีี�ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท่้านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิ"ล หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเปิ"ล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทั "งนี"เป็นไปตามเงื�อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

*** เดก็อายตุํ3ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึ4นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ3งเดียว *** 
7. ค่าภาษนํี"ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที� 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านตอ้งชําระเพิ�มเตมิ 

ในกรณทีี�ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ�มภายหลงัจากที�ท่านไดท้ําการจองทวัรแ์ลว้ 

8. ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
 

อตัราค่าบริการนี4ไม่รวม 

 

1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตที�กลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํ"ามนัหรอือื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่านํ"าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี�เกนิกว่าสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 
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5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิ�มเตมิ อาท ิ 
ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเที�ยวบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 

6. ค่านํ"าดื�มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารนํ"าดื�มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เงื3อนไขการชาํระเงิน   

 

1. กรณุาชําระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชําระค่าทวัรส์่วนที�เหลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการ 
3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการหรอืน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 

 
การยกเลิก  

 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนั "นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ aในการคนื
เงนิมดัจาํทั "งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ aในการคนื
ค่าทวัรท์ั "งหมด 

3. กรณทีี�กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามที�รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนื�องจากตั bวเครื�องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั �น เมื�อชาํระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณทีาํการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ aในการคนื
เงนิค่าตั bวและค่าทวัรทุ์กกรณ ี

 
หมายเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ aในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั "งนี"ขึ"นอยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
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ความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที�สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี�ปุ่น / การนําสิ�งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเที�ยวบนิ ซึ�ง
ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั "งหมดหรอืบางส่วน นอกจากนี"ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิ aในการเปลี�ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั "งนี"ขึ"นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที�เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมื�อทางสายการบนิและโรงแรมที�พกัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั "นใหแ้ลว้เท่านั "น 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ"นและมี
เหตุทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ aในการคนืเงนิ
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ"นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากที3ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื3อนไขต่างๆ ที3ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 
 

 
 

 


