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FLY FREEDOM 
SPRING SEASON IN KYUSHU  

[BEPPU-YUFUIN-MIYAZAKI-KAGOSHIMA] 
7 DAYS 5 NIGHTS 

ช่วงเวลาแนะน า : 25 มีนาคม – 05 เมษายน 2563 
 

วนัท่ี รายการทวัร์ 
อาหารในรายการ 

เช้า เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 648 - - - 

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะคิวช ู - สนามบินนานาชาติฟคุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ - เดินเลน่
หมูบ้่านตากอากาศยฟูอุิน (จงัหวดัโออิตะ) - บริการขนมขึน้ช่ือเมืองยฟูอุิน – เมืองเบปปุ
(จงัหวดัโอะอิตะ) – อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น - 01 02 

โรงแรม 3 ดาว – BEPPU KAMENOI HOTEL หรือเทียบเทา่  

โรงแรม 4 ดาว – BEPPU SEIFU HOTEL หรือเทียบเทา่ 

03 

เมืองเบปป ุ- ช่องเขาลกึลบัทาคาจิโฮะ (จงัหวดัมิยาซากิ) - น า้ตกมะนะอิ - อิสระกิจกรรม
พายเรือ – ชมซากรุะและดอกเรฟซีด ซากรุะโตะ นาโนะฮานะ – เมืองมิยาซากิ 

03 04 05 
โรงแรม 3 ดาว – MIYAZAKI SHIKITEI HOTEL หรือเทียบเทา่ 
โรงแรม 4 ดาว – MIYAZAKI SHERATON HOTEL หรือเทียบเทา่ 

04 

เมืองมิยาซากิ – ชมซากรุะ “สวนฮานะดาเตะโคเง็นโนะซากรุะ” - ศาลเจ้าคิริชิมา่ – เมือง
คาโกะชิมา่ - อิ่มอร่อยกบัเมนแูนะน าบฟุเฟ่ต์ชาบชูาบเูนือ้หมดู า และซอฟท์ดริง้ค์(ไมอ่ัน้)  

06 07 
08 

 โรงแรม 3 ดาว – KAGOSHIMA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเทา่ 

โรงแรม 4 ดาว – KAGOSHIMA SHIROYAMA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

05 

เมืองคาโกะชิมา่ – ลอ่งเรือเฟอร์ร่ี - เมืองแห่งภเูขาไฟอิบซุคึิ – สมัผสัประสบการณ์ใหมอ่บ
ทรายด าร้อน – เมนแูนะน าอาหารค ่าบฟุเฟต์ปิง้ย่างเนือ้แกะ หม ูไก่ เนือ้ววัและซอฟท์ 
ดริง้ค์ (ไมอ่ัน้) 09 10 

11 

 

โรงแรม 3 ดาว – KAGOSHIMA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเทา่ 

โรงแรม 4 ดาว – KAGOSHIMA SHIROYAMA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

06 

สถานีรถไฟคาโกะชิมา่ – นัง่รถไฟหวักระสนุชินกนัเซน(1.10 ชัว่โมง) – สถานีรถไฟฮาคาตะ
(จงัหวดัฟคุโุอกะ) - สวนสาธารณะ “ไมซูรุ” ชมซากรุะ – อิสระช้อปิง้ “คาแนลซิติ”้ – ฟคุโุอกะ 

12 13 14 
โรงแรม 3 ดาว – FUKUOKA COMFORT HOTEL หรือเทียบเทา่ 
โรงแรม 4 ดาว – FUKUOKA HILTON SEA HAWK HOTEL หรือเทียบเทา่ 

07 สนามบินนานาชาตฟิคุโุอกะ – เดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย (กรุงเทพฯ) เที่ยวบิน TG649 15 - - 

r 
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FLY FREEDOM 
SPRING SEASON IN KYUSHU  

[BEPPU-YUFUIN-MIYAZAKI-KAGOSHIMA] 
7 DAYS 5 NIGHTS 

ช่วงเวลาแนะน า : 25 มีนาคม – 05 เมษายน 2563 
 

  
 

โปรดทราบ สายการบินท่ีระบใุนรายการเป็นเพียงตวัอย่างแนะน าสายการบิน ท่านสามารถเลือกใช้บริการสายการบิน
อื่นได้อีก เช่น ไทยแอร์เอเซีย, ไชน่าแอร์ไลน์, คาเธย์แปซิฟิค ฯลฯ ตารางเวลาเส้นทางการบินเป็นไปตาม
สายการบินนัน้ ๆ เป็นผู้ก าหนด 
 

วนัแรก ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาตสุิวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)  
 

   
หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเคร่ืองออกอยา่งน้อย 60 นาที หลงัผู้ โดยสารได้รับบตัรขึน้เคร่ืองแล้ว 

กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตขูึน้เคร่ืองกบัหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึน้เคร่ืองอีกครัง้ 
เน่ืองจากประตขูึน้เคร่ืองอาจเปล่ียนแปลงได้เน่ืองมาจากเหตผุลของทางสนามบนิและสายการบนิ 
เรียนเชิญผู้ โดยสารพร้อมกนั ณ ห้องผู้ โดยสารประตขูึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งน้อย 30 นาที 

21:30 น. เรียนเชิญคณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานนานาชาติสนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 
เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์ สายการบนิไทย ประตทูางเข้าหมายเลข 2-3 เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก
บริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน 
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วนัที่สอง ประเทศญี่ปุ่น – เกาะคิวชู – ท่าอากาศยานนานาชาตสินามบินฟุคุโอะกะ – ศาล

เจา้ดาไซฟุ - เดินเล่นหมู่บา้นตากอากาศยูฟุอิน (จงัหวดัโออิตะ) - บริการขนม

ข้ึนช่ือเมืองยูฟุอิน – เมืองเบปปุ (จงัหวดัโอะอิตะ) - อาบน ้าแรญ่ี่ปุ่น  

00:50 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิแหง่ชาตสิายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 648  
(เวลาท้องถ่ินประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือนดัหมาย) 

08:00 น. เดนิทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสินามบนินานาชาตฟิคุโุอะกะ บนเกาะคิวช ู
เกาะท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของญ่ีปุ่ น หลงัผา่นขัน้ตอนตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระแล้ว  

 

08:00 น. สมาชิกทกุทา่นพร้อมเพรียงกนั ณ อาคารผู้ โดยสารขาเข้า สนามบินนานาชาติฟุคโุอะกะ กรุณาเผ่ือ
เวลาเดนิทางมาตรงตามเวลานดัหมาย หากทา่นใดไมแ่สดงตน ถือว่าทา่นสละสิทธ์ิไมร่่วมเดนิทาง
ในทริปนี ้ทัง้นีเ้พ่ือผลประโยชน์ของสมาชิกสว่นรวม    

 

    
09:30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่“ศาลเจ้าดาไซฟ”ุ (ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 0:30 ชัว่โมง) สร้างขึน้เพ่ือ

เป็นเกียรตแิก่ “สกึะวะระ โนะ มิจิสะเนะ” ข้าราชการชัน้สงูของเมืองดาไซฟผุู้บริสทุธ์ิท่ีถกูใสร้่าย โดย
ฝ่ายตรงข้ามด้วยเลห์่เหล่ียมทางการเมืองท าให้ต้องถกูตดัสินลดต าแหนง่และขบัไลอ่อกจากเมือง แต่
ทา่นก็มิได้ย่อท้อตอ่โชคชะตา ทา่นได้เป็นครูสอนหนงัสือท่ีมีลกูศษิย์มากมายจนกระทัง่หมดลม
หายใจ ตามต านานกลา่ววา่ววัท่ีท าหน้าท่ีลากโลงศพของทา่นได้หยดุเดนิโดยไมย่อมขยบัตวัแม้แต่
น้อย ณ ต าแหนง่ของศาลเจ้าในปัจจบุนั ชาวญ่ีปุ่ นได้นบัถือให้ท่าน “สกึะวะระ โนะ มิจิสะเนะ” เป็น
เทพแหง่นกัปราชญ์ เพราะฉะนัน้จงึไมแ่ปลกท่ีสถานท่ีแหง่นีมี้นกัเรียนมากมายจากทัว่ประเทศ
เดนิทางมาเพื่อขอพรจากเทพ “สกึะวะระ โนะ มิจิสะเนะ” เพ่ือให้สอบได้คะแนนสงูสดุ ศาลเจ้าแหง่นี ้
มีพืน้ท่ีทัง้หมด 15,000 ไร่ ณ บริเวณสวนภายในศาลเจ้าดาไซฟ ุยงัมีต้นบ๊วยกว่า 6,000 ต้น ในฤดู
ใบไม้ผลิทา่นจะได้รับชมความสวยงาม “ดอกบ๊วย” ท่ีบรรจงบานสะพร่ังอวดสีสนัฉดูฉาดไมแ่พ้กบั
ดอกซากรุะ นอกจากนีย้งัมีต้นการบรูเก่าแก่กวา่ 1,500 ปี ตวัศาลเจ้าได้มีการบรูณะเม่ือปี ค.ศ. 1591 
น าทา่นเดนิทางสู่เมือง “ยฟูอิุน” ตัง้อยูใ่นจงัหวดั “โอะอิตะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
1:30 ชัว่โมง) จงัหวดัท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นก าเนิดแหง่สินค้าโอทอป หนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ 
อีกทัง้ยงัเป็นเมืององเซ็นตากอากาศท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงมากเมืองหนึง่ของเกาะควิช ู ตัง้อยูใ่นหบุ
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เขาริมแมน่ า้ เป็นส่วนหนึง่ของจงัหวดัโออิตะและไมไ่กลจากตวัเมืองเบ็บปมุากนกั มีพิพิธภณัฑ์ศลิปะ
หลายแหง่ ร้านค้า ร้านอาหารท่ีให้บรรยากาศสบาย ๆ มีวิวทิวทศัน์ท่ีเป็นยอดเขายฟู ุนอกตวัเมืองยงั
มีการเพาะปลกูทุง่นาข้าวและฟาร์มเลีย้งม้าอีกหลายแหง่ จงึเป็นท่ีนิยมในการแวะมาเดนิชมเมืองกนั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

     
บา่ย ให้ทา่นได้อิสระเดนิเล่นชม “หมูบ้่านยฟูุอิน” หมู่บ้านแหง่หตัถกรรม ท่ีเป็นต้นแบบการผลิตกระดาษ

ญ่ีปุ่ นด้วยมือ ผ้ามดัย้อมลวดลายพร้อมเทคนิคประดษิฐ์ลวดลายแบบต้นฉบบั เคร่ืองลายครามรวม
ไปถึงเคร่ืองแก้วชนิดตา่ง ๆ ด้วย หมู่บ้านยฟูุอินนบัเป็นหมูบ้่านต้นแบบของหมูบ้่านโครงการ “หนึง่
ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์” ของประเทศญ่ีปุ่ น และมีช่ือเสียงด้านน า้แร่ธรรมชาตท่ีิเหมาะกบัผิวพรรณด้วย 
ลกัษณะภายในหมู่บ้านยฟูุอิน จะเป็นร้านขายของพืน้เมืองท่ีใช้วิธีการตกแตง่ด้วยธรรมชาตเิพ่ือให้
กลมกลืนกบัสถานท่ี และทศันียภาพจะขดัตอ่ลกัษณะของภมูิประเทศท่ีแวดล้อมไปด้วยภเูขา ป่าไม้ท่ี
อดุมสมบรูณ์ นอกจากนีมี้การแสดงสินค้าข้าวของเคร่ืองใช้พืน้เมือง ผกัสด และผลไม้ตามฤดกูาล 

 บริการทา่นด้วยขนมขึน้ช่ือเมืองยฟูอิุน “MILCH PUDDING” ด้วยรสชาตเิอกลกัษณะหาทานยาก 
  น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม BEPPU KAMENOI ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเทา่ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ โรงแรมแหง่นีท้า่นจะได้สมัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น เพ่ือเป็นการพกัผ่อนจากการท่ีได้เหน็ดเหน่ือย

กบัการเดนิทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แร่ธรรมชาตเิป็นวฒันธรรมดัง้เดมิของญ่ีปุ่ น
มาอยา่งช้านานตัง้แตอ่ดีตจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั และยงัคงได้รับการรักษาและสืบทอดตอ่มากนัเป็น
อยา่งดี ท าให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในนานาประเทศ และเช่ือในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

วนัที่สาม เมืองเบปปุ - ช่องเขาลึกลบัทาคาจโิฮะ (จงัหวดัมิยาซากิ) - น ้าตกมะนะอิ - 

อิสระกิจกรรมพายเรอื – ชมซากุระและดอกเรฟซีด SAKURATO NANOHANA – 

เมืองมิยาซากิ   

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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น าทา่นเดนิทางสู ่“ช่องเขาทาคาจิโฮะ” หรือช่ือท่ีถกูขนานนามอีกช่ือคือ “ช่องเขาลกึลบั” อยูท่างทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดั ใจกลางเทือกเขาคิวช ูคัน่พรมแดนระหวา่งจงัหวดัโออิตะและจงัหวดั
คมุาโมโต้ มีแมน่ า้โกะคะเสะไหลจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกเฉียงใต้ ผนงัของชอ่งเขา คือ หินบะซอลต์
ท่ีคอ่ย ๆ ก่อตวัตอนท่ีภเูขาไฟอะโสะระเบดิ ท าให้หน้าผานีมี้สีเข้มและเป็นริว้สวย แตก็่ดลีูล้บัซบัซ้อน
อยา่งนา่หลงใหล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือน า้กลายเป็นสีเขียวมรกตเข้มตดักบัหน้าผาหินภเูขาไฟท า
ให้เกิดเป็นทศันียภาพท่ีสดุบรรยาย สายน า้ท่ีตกจากหน้าผาสงู 17 เมตร กลายเป็นน า้ตกท่ีมีช่ือวา่ 
“มะนะอ”ิ มีความงดงามและเสนห์่ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวดัง่ต้องมนต์สะกด สายน า้ตกท่ีตกลงจากท่ีสงู
กระทบโขดหินเกิดการฟุ้ งกระจายเป็นสายฝนละเอียดคล้ายละอองปยุเมฆ มีทางเดนิชมดอกซากรุะ 
และดอกไม้นานาพนัธุ์ตลอดฤดใูบไม้ผลิถึงชว่งฤดรู้อน ตอ่เน่ืองจนถึงชว่งฤดแูหง่การชมใบไม้เปล่ียน
สีด้วย... ให้ทา่นได้อิสระกบัการถ่ายภาพมมุตา่ง ๆ เป็นท่ีระลกึกบับรรยากาศร่ืนรมย์ นอกจากนีท้า่น
ยงัสามารถสนกุกบักิจกรรมเดนิชมชอ่งเขานีไ้ด้ตามทางเดนิเลาะริมแมน่ า้โดยจะมีน า้ตกเล็กใหญ่ให้
เห็นตลอดทาง หรือใช้บริการ “เชา่เรือไม้” (ไมร่วมในรายการทวัร์) ทา่นสามารถเลือกสนกุกบัการพาย
เรือไปตามชอ่งเขาชมทศันียภาพของของทาคาจิโฮะ และเพลินกบัน า้ตกมะนะอิอย่างอิสระเสรี (คา่
เชา่เรือราคาประมาณ 2,000 เยนตอ่ล า และสามารถใช้พายเรือเลน่ได้ประมาณ 30 นาทีเทา่นัน้) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร…  

   
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัมิยาซากิ อีกจงัหวดัท่ีตัง้อยูบ่นชายฝ่ังภาคตะวนัออกเฉียงใต้ของเกาะคิวช ู

เกาะใต้ของประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ ภเูขาไฟ มิยาซากิมีภมูิอากาศอบอุน่ มี
สถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจหลายแหง่ 
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น าทา่นเท่ียว “จดุชมวิวซากรุะโตะ นาโนะฮานะ” เมืองไซโตะ ตัง้อยูใ่นจงัหวดั “มิยาซากิ” ชมทิวต้น
ดอกซากรุะสีชมพท่ีูปลกูเรียงรายกว่า 800 เมตรในฤดใูบไม้ผลินอกจากมีต้นซากรุะ ทา่นยงัสามารถ
ชมความงดงามของทุง่ดอกเรฟซีดสีเหลืองมสัตาร์ดไปพร้อม ๆ กนั ด้วยบรรยากาศทุง่ดอกไม้สองสี สี
ชมพซูากรุะตดักบัสีเหลืองเรฟซีดกวา่ 3 แสนต้นโดดเดน่มองเห็นเดน่ชดัเจนระยะไกล โดยเฉพาะใน
วนัท่ีอากาศสดใสท้องฟ้าสีครามออ่น ๆ ให้ทกุท่านถ่ายภาพเพลิดเพลินกนัเลยทีเดียว (ขึน้กบัสภาพ
อากาศและฤดกูาลในแตล่ะปี)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร...  
  น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั MIYAZAKI SHIKITEI HOTEL ระดบั 3.5 ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

วนัที่สี ่ เมืองมิยาซากิ – ชมซากุระ HANADATE KOENNO SAKURA – ศาลเจา้คริชิิม่า – 

เมืองคาโกชิม่า – บุฟเฟตช์าบูชาบูญี่ปุ่น หมูด า พรอ้มซอฟทด์ริ้ งค ์(ไม่อั้น) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
น าทา่นเท่ียวชม “สวนซากรุะฮานะดาเตะโคเง็น” เมืองนิชินนั เป็นสวนขนาดใหญ่ด้วยพืน้ท่ีตัง้เป็น
เนินเขาบนระดบัความสงู 489 เมตร เป็นจดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิกในวนัท่ี
อากาศแจม่ใส เนือ้ท่ีประมาณ 20,000 ตารางเมตร ปลกูต้นซากรุะโยชิโนะและมะมะซาครุะกว่า 
10,000 ต้นปกคลมุทัว่ภเูขาเสมือนดัง่ภเูขาย้อมสีชมพสูลบัสีเขียวสดของป่าสน โดยเทศกาลชมดอก
ซากรุะของสวนฮานะดาเตะ ได้รับความนิยมมีผู้ เย่ียมชมซากรุะมากมาย โดยเทศกาลจดัในชว่ง
ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนของทกุปี (วนัท่ีจดัเทศกาลชมดอกไม้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ
แตล่ะปีและเป็นไปตามประกาศของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… 

   



 

 

- 8 - 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู่ “จงัหวดัคาโกชิมา่” เป็นจงัหวดัท่ีต้องอยูต่อนใต้สดุของเกาะควิช ูหรือ
เรียกวา่ “มินามิคิวช”ู สามารถเดนิทางด้วยเท่ียวบนิตรงจากกรุงโซล นครเซ่ียงไฮ้ ประเทศไต้หวนั 
และเกาะฮอ่งกง ได้ด้วยเวลาเพียง90-180 นาที พืน้ท่ียาวมากกวา่ 600 กิโลเมตรจากทิศเหนือลง
มายงัทิศใต้ เป็นจงัหวดัท่ีอยู่ตดิกบัมหาสมทุรแปซิฟิค มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวตัศิาสตร์ ทาง
ธรรมชาตวิฒันธรรมท่ีส าคญัมากมาย  
น าทา่นเย่ียมชม “ศาลเจ้าคริิชิมะ” ถกูสร้างขึน้เพ่ือบชูาเทพนินิกิ ตามต านานท่ีเลา่ขานตอ่กนักลา่วไว้
วา่เทพเจ้าองค์นีน้ัน้เป็นหลานของเทพีแหง่ดวงอาทิตย์  เช่ือวา่ถกูสง่ลงมาเพ่ือสร้างและปกครองโลก
ท่ีศาลเจ้าคริิชิมะแหง่นี ้หลงัจากท่ีได้แตง่งานกบัเจ้าหญิงในพืน้ท่ีก็กลายเป็นมนษุย์และสร้าง
อาณาจกัรของญ่ีปุ่ น จงึกลายเป็นอีกศาลเจ้าหนึง่ท่ีคนมกันิยมมาบชูาสกัการะเม่ือมาเยือน ศาลเจ้า
แหง่นี ้มีอายท่ีุยาวนานตัง้แตย่คุมโูรมาชิ เพียงแตจ่ากการระเบดิของภูเขาไฟหลายครัง้ท าให้ศาลเจ้า
ถกูท าลายลง ภายหลงัเม่ือปี ค.ศ. 1715 ได้มีการมาบรูณะและมีการสร้างอาคารขึน้ใหมอ่ยูต่ลอด ซึง่
ก็เป็นอาคารหลกัปัจจบุนัท่ีทัง้ดยูิ่งใหญ่ ประณีตงดงาม และมีภมูิทศัน์ท่ีแวดล้อมไปด้วยป่าเขาท าให้
แลดเูป็นศาลเจ้าท่ีให้ความรู้สกึสงบร่มเย็นมาก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... บริการท่านด้วยเมนบูฟุเฟ่ต์ชาบชูาบเูนือ้หมูด า ท่ีคดัสรรเนือ้
หมอูยา่งดี พร้อมเสิร์ฟด้วยข้าวสวยญ่ีปุ่ นร้อนระอเุม็ดนุม่ และเคร่ืองดื่มซอฟท์ดริง้ค์ (ไมอ่ัน้)  

จงัหวดัคาโกชิมา่เป็นจงัหวดัท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัเร่ืองของเนือ้หมดู าท่ีเลีย้งกนัในจงัหวดัคาโกชิมา่ คโุรบุ
ตะของคาโกชิม่าเป็นเนือ้หมขูึน้ช่ือเร่ืองคณุภาพดีเป็นพิเศษ โดยมีเอกลกัษณ์อยูท่ี่ไมมี่กลิ่นคาวของ
เนือ้หมแูละทานง่าย คโุรบตุะสามารถท าอาหารได้หลายอยา่งไมว่า่จะเป็นชาบชูาบหูรือทงคตัสึต้อง
ทดลองทานด้วยตวัเองสกัครัง้ 
น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั KAGOSHIMA TOKYU REI HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

วนัที่หา้ เมืองคาโกชิม่า – ล่องเรอืเฟอรร์ี ่– ภูเขาไฟซากุระจมิะ – เมืองอิบุสกิึ - กิจกรรม

อบทรายรอ้น – อ่ิมอรอ่ยบุฟเฟตป้ิ์งยา่ง เน้ือววั เน้ือหมู เน้ือไก่และเน้ือแกะ 

พรอ้มซอฟทด์ริ้ งค ์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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น าทา่น “ล่องเฟอร์ร่ี” เพ่ือเดินทางไปยงั “เกาะซากรุะจิมะ” สามารถล่องเฟอร์ร่ีข้ามเกาะ โดยใช้เวลา
เดนิเรือประมาณ 50 นาทีตอ่เท่ียวเทา่นัน้ ท่ีบริเวณเกาะซากรุะจิมะเป็นสถานท่ีศกึษาเส้นทาง
ธรรมชาต ิมีจดุชมวิวหลายจดุ เส้นทางลาวาและบอ่น า้ร้อนแชเ่ท้า 100 เมตร ให้ท่านอิสระในการ
ทดลองแชเ่ท้าเพ่ือเป็นการผ่อนคลายไปกบับรรยากาศ มีทางเดนิศกึษาธรรมชาตสิัน้ๆ และเท่ียวชม
พิพิธภณัฑ์ของภเูขาไฟซากรุะจิมะ มีจดุชมวิวหลายแหง่ตามจดุตา่ง ๆ รอบภเูขาไฟ 
“เกาะซากรุะจิมะ” สญัลกัษณ์ของเมืองคาโกชิมา่ ซึง่หนึง่ในท่ีตัง้ของภเูขาไฟท่ียงัคงปะทอุยู ่มีอาณา
บริเวณประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร มีความสงู 1,117 เมตร แตเ่ดมิภเูขาไฟซากรุะจิมะเป็นเกาะอยู่
ใกล้กบัอา่วคาโกชิมา่ แตเ่กิดการเปล่ียนแปลงครัง้ส าคญัเม่ือปี ค.ศ. 1914 เกิดการระเบดิครัง้ยิ่งใหญ่
ท าให้ลาวาจ านวนมหาศาลทะลกัออกมาจนเช่ือมตอ่กบัแหลมโอซุมิทางตะวนัออก ปัจจบุนัจงึไมไ่ด้
เป็นเกาะเหมือนอยา่งเดมิอีกตอ่ไป (ภเูขาไฟลกูนีเ้ป็นภเูขาไฟท่ียงัไมด่บั จงึอาจมีการปะทขุึน้ โปรด
ปฏิบตัิตามประกาศเจ้าหน้าท่ี เพ่ือความปลอดภยัในการเข้าถึงพืน้ท่ีทอ่งเท่ียว)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารชดุเบนโตะ) 

   
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองอิบสุกิึ (Ibusuki) เมืองเล็กๆ ตัง้อยู่ทางใต้ของจงัหวดัคาโกะชิมา่และอยูใ่ต้สดุ

ของประเทศญีปุ่ น (ไมน่บัรวมเกาะโอกินาวา่) เมืองชายทะเลท่ีมีชายหาดธรรมชาตสิวยงามและอดุม
สมบรูณ์ ด้วยภมูิประเทศเป็นเกาะภเูขาไฟจงึมีออนเซนด้วยทรายร้อนท่ีมีช่ือเสียง 

กิจกรรมพิเศษ น าทา่นสมัผสัประสบการณ์ “การอบทรายร้อน” ผู้ เข้าใช้บริการต้องท าการเปล่ียนชดุโดยการถอดชดุ
ท่ีสวมใสป่กตอิอกทัง้หมดรวมชัน้ในด้วย เปล่ียนเป็นชดุยกูาตะและผ้าขนหนพืูน้เล็กให้น าติดตวัไป
เพ่ือใช้รองศีรษะเวลาอบทราย เร่ืองความงามของผิวพรรณ สขุภาพ เป็นการผอ่นคลายความ
เม่ือยล้าเทียบเทา่กบัการเข้าองเซ็น ลองสมัผสัประสบการณ์การอบทรายร้อน อณุหภมูิของทรายจะ
ถกูควบคมุอณุหภมูิอยูท่ี่ประมาณ 50 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการอบตอ่ครัง้ 10-15 นาที กรณีท่ี
คุ้นเคยแล้วอาจเพิ่มเวลาให้นานขึน้ได้ หลงัจากอบทราบร้อนแล้ว ให้ทา่นท าการอาบน า้เพ่ือล้างเนือ้
ล้างตวัจากผงทรายก่อนลงแชบ่อ่น า้แร่ธรรมชาต ิเป็นการบ ารุงผิวพรรณ ลดอาการปวดเม่ือย ปวดข้อ 
กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึน้ (รวมในรายการทวัร์) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... บริการทา่นด้วยเมนบูฟุเฟ่ต์ปิง้ยา่งนานาชนิดไมว่า่จะเป็นเนือ้
แกะ เนือ้หม ูเนือ้ไก่และเนือ้ววั ผกัสดตามฤดกูาล พร้อมเคร่ืองด่ืมซอฟท์ดริง้ค์ (ไมอ่ัน้) 
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น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั KAGOSHIMA TOKYU REI HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเทา่ 
 

วนัที่หก สถานีรถไฟคาโกะชิม่า – นัง่รถไฟหวักระสุนชินกงัเซ็น (ประมาณ 1.10 ชัว่โมง) 

– สถานีรถไฟฮาคาตะ (จงัหวดัฟุคโุอะกะ) – ชมซากุระสวนมาอิซูรุ (ซาก

ปราสาทฟูกุโอกะ) - อิสระชอ้ปป้ิงคาแนลซิติ้  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
น าทา่นเดนิทางสู ่ “สถานีรถไฟคาโกะชิมา่ชโูอ” เพ่ือน าทา่นขึน้ “รถไฟชินกงัเซ็น” หรือ “รถไฟหวั
กระสนุ” ท่ีวิ่งด้วยความเร็วเฉล่ียสงูสดุถึง 240 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง “ประมาณ 1:10 ชัว่โมง” ระยะทาง
รวมทัง้สิน้ 288.9 กิโลเมตร รถไฟชินกงัเซ็นนบัวา่เป็นยานพาหนะท่ีสะดวกสบายไมแ่พ้เคร่ืองบนิ มุง่
หน้าสู่ “สถานีรถไฟฮาคาตะ” ในจงัหวดั “ฟุคโุอะกะ” เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของเกาะคิวช ูมี
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของประเทศญ่ีปุ่ น ฟุคโุอะกะเป็นเมืองทา่ท่ีส าคญัของญ่ีปุ่ นมานานหลาย
ร้อยปี เพราะตัง้อยูใ่กล้กบัเขตแผน่ดนิใหญ่ท่ีสดุ อยูใ่กล้กบัเมืองปซูานของประเทศเกาหลีใต้มากกวา่
มหานครโตเกียว จงึถกูเลือกเป็นจดุยกพลขึน้บกของชาวมองโกลท่ีต้องการจะมายึดประเทศญ่ีปุ่ น 
เม่ือประมาณชว่งปี ค.ศ. 1300 ด้วย ปัจจบุนัตวัเมืองฟคุโุอะกะเกิดจากการรวมกนัของเมืองทา่เก่าช่ือ
วา่ “ฮาคาตะ” รวมกบัเมืองรอบปราสาทฟุคโุอะกะ โดย เมือง “ฮาคาตะ” ยงัคงเป็นช่ือเขตหนึง่ของฟุ
คโุอะกะ และยงัเป็นท่ีตัง้ของสถานีรถไฟสายหลกัอีกด้วย 

       
น าทา่นเดนิทางสู่ “ซากปราสาทฟกูโุอกะ หรือ สวนมาอิซูรุ”  ท่ีน่ีเป็นอีกหนึง่จดุชมซากรุะท่ีสวยท่ีสดุ
จดุหนึง่ของเมืองฟกุโุอกะ ซากปรักหกัพงัท่ีหลงเหลืออยูข่องปราสาทฟกูโุอกะ ตัง้อยู่ตรงใจกลางเมือง
ภายในสวนมาอิซูรู (ช่ือมาอิซูรูเป็นช่ือจริงๆ ของตวัปราสาทนัน่เอง) ในยคุสมยัเอโดะ ประมาณ
ชว่งศตัวรรษท่ี 17 โดย คโุรดะ นากามาซะ เจ้าเมืองในขณะนัน้โดยปราสาทฟกูโุอกะถือเป็นปราสาท
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคคิวช ูแตถ่กูท าลายลงเน่ืองจากการเปล่ียนผา่นไปเป็นยคุเมจิ ความคดิของผู้คน
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เปล่ียนไป และตวัปราสาทถกูมองวา่เป็นสญัลกัษณ์ของอดีตท่ีคนไม่ต้องการ ท าให้ปัจจบุนัเหลือ
เพียงซากของก าแพงและฐานของหอคอยเล็กๆ อยูภ่ายในสวนสาธารณะท่ีมีท่ีส าหรับเดนิเลน่รวมถึง
ลานชมวิว ท่ีสามารถมองเห็นเมืองฟกูโุอกะได้ด้วยสวนมาอิซูรุ เม่ือถึงชว่งฤดใูบไม้ผลิจะเตม็ไปด้วย
ดอกซากรุะทัว่ทัง้สวน ท าให้ท่ีน่ีกลายเป็นจดุชมซากรุะท่ีดีท่ีสดุจดุหนึง่ของเมืองฟกูโุอกะ จงึดงึดดูคน
มากมายให้เข้าเย่ียมชมเดินเลน่ หรือปิกนิกกนับนสนามหญ้าใต้ต้นซากรุะ โดยจะนิยมทานข้าวกลอ่ง
ท่ีเรียกวา่ “ฮานามิ” ให้ทา่นอิสระถ่ายรูปตามอธัยาศยั... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บา่ย น าทา่นสูย่่านช้อปปิง้ “คาแนลซิตี”้ ยา่นช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงของฟคุโุอะกะ แหลง่ช้อปปิง้ฉายาสวรรค์

ของนกัจบัจ่าย รวบรวมเอาสินค้าทกุแขนงท่ีเหมาะกบันกัช้อปปิง้ทกุวยัไว้ด้วยกนั ไมว่า่จะเป็นสินค้า
ญ่ีปุ่ นและสินค้าจากตา่งประเทศ สถานท่ีได้ตกแตง่ไว้อยา่งน าสมยั ทา่นจะได้เพลิดเพลินกบัการ
เลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนมหลากหลายย่ีห้อ รวมถึงร้านราเม็ง (ขายบะหม่ีแบบญ่ีปุ่ น) ท่ีอร่อยจากทัว่
ทกุมมุของประเทศญ่ีปุ่ น (ณ คาแนล ซิตี ้ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่ของฟคุโุอกะ 
ตัง้อยู่บริเวณแมน่ า้ ฮากะตะและแมน่ า้นาคากาวา่มาบรรจบกนั โครงสร้างภายในจงึถกูออกแบบให้
มีคลองผา่กลางระหวา่งโซนพลาซา่ และโรงแรมหรูห้าดาว นอกจากนีบ้ริเวณริมฝ่ังคลองในอาคาร
แหง่นี ้มีอีกหนึง่ความโดดเดน่ท่ีดงึดดูความสนใจของผู้มาเยือนได้ตลอดทัง้วนั คือ โชว์น า้พ ุเต้นระบ า 
ชมการเคล่ือนไหวของสายน า้ตามจงัหวะเพลงคลาสสิค เพลิดเพลินกบัการชมจงัหวะของน า้ท่ีใส่
ลกูเลน่ตามจงัหวะเพลงเร็ว หรือการพุง่ขึน้ของน า้ด้วยความสงูกวา่ 20 เมตร และในยามค ่าคืนก็จะ
เพิ่มแสงสีเพ่ือความสวยงามยิ่งขึน้ หรืออ่ิมอร่อยกบัราเม็ง รสเด็ดของเกาะควิช ู “CHAMPION” กบั
หลากหลายร้านเดด็ของญ่ีปุ่ น ณ พิพิธภณัฑ์ราเม็งแหง่เกาะควิช ู ช้อปปิง้สินค้าราคาถกูใจท่ีร้าน 
MUJI หรือเลือกช้อปปิง้ร้านค้ามากมาย อาทิ เสือ้ผ้าเดก็ เสือ้ผ้าสภุาพสตรีและสภุาพบรุุษคณุภาพดี 
นอกจากนีย้งัมีซิตีเ้ธียร์เตอร์ หรือโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ เป็นอีกสถานท่ีท่ีเหมาะแก่การมาเยือน
อยา่งมาก... 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (รับคืนเงินสดทา่นละ 2,000 เยนตอ่ทา่นจากมคัคเุทศก์) 
 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั FUKUOKA COMFORT HOTEL ระดบั 3.5 ดาวหรือเทียบเทา่ 
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วนัที่เจด็ ฟุคุโอะกะ – ท่าอากาศยานนานาชาตสินามบินฟุคุโอะกะ - ประเทศไทย         

ท่าอากาศยานนานาชาตสินามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
08:00 น. น าทา่นสูส่นามบนินานาชาติฟคุโุอะกะ บนเกาะควิช ู เกาะท่ีมีขนาดใหญ่อนัดบัสามในประเทศญ่ีปุ่ น 

11:45 น. เหินฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมูิ(กรุงเทพฯ) โดยสายการบนิแหง่ชาตกิารบนิไทย เท่ียวบนิ TG 649 

   
15:30 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพร้อมภาพความประทบัใจ 

 (ตารางเวลาบนิอาจเปล่ียนแปลงตามฤดกูาล เป็นไปตามประกาศของสายการบนินัน้ ๆ) 
 

  
 

 
 
 
 

ส ำหรับคณะทวัร์หมู่คณะ(แบบส่วนตัว) 
 

ทา่นท่ีมีความประสงค์จดัทวัร์หมูค่ณะเดินทางเฉพาะกลุ่ม - ครอบครัว สามารถเลือกวนัท่ีเดนิทางได้ โดยชว่ง
วนัเดนิทางใหมจ่ะต้องไมต่รงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ของประเทศญ่ีปุ่ น เน่ืองจากคา่โรงแรมท่ีพกัอาจมีราคาเพิ่มสงูขึน้ 
(รายละเอียดโปรดสอบถาม) 
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FLY FREEDOM 
SPRING SEASON IN KYUSHU  

[BEPPU-YUFUIN-MIYAZAKI-KAGOSHIMA] 
7 DAYS 5 NIGHTS 

ช่วงเวลาแนะน า : 25 มีนาคม – 05 เมษายน 2563 
 

ตารางการเดนิทาง 
2563 

ผู้ เดนิทาง(ผู้ใหญ่) 

ราคาทวัร์ 
(พกัห้องละ 2-3 ทา่น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 
 (ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(บาท) 

รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 

โรงแรม 3 ดาว 15 ท่าน ขึน้ไป (รถ 24 ท่ีนัง่) 49,900 
8,900 

10 - 14 ท่าน (รถ 24 ท่ีนัง่) 57,900 

7 - 9 ท่าน (รถ 13 ท่ีนัง่) โปรดสอบถาม 
โปรดสอบถาม 

4 - 6 ท่าน (รถ 13 ท่ีนัง่) โปรดสอบถาม 
 

ตารางการเดนิทาง 
2563 

ผู้ เดนิทาง(ผู้ใหญ่) 

ราคาทวัร์ 
(พกัห้องละ 2-3 ทา่น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 
 (ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(บาท) 

รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 

โรงแรม 4 ดาว 15 ท่าน ขึน้ไป (รถ 24 ท่ีนัง่) 59,900 
10,900 

10 - 14 ท่าน (รถ 24 ท่ีนัง่) 67,900 

7 - 9 ท่าน (รถ 13 ท่ีนัง่) โปรดสอบถาม 
โปรดสอบถาม 

4 - 6 ท่าน (รถ 13 ท่ีนัง่) โปรดสอบถาม 

 
อตัรานีร้วม 

 โรงแรมที่พกั 5 คืน (ห้องคูม่าตรฐาน 3 ดาวขึน้ไป) พร้อมอาหารเช้า 5 มือ้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
การห้องพกัเดีย่วจะเป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มของผู้ เดินทาง โปรดรับทราบเง่ือนไขก่อนการเดินทาง 
(สถานะยงัมิได้ท าการจองห้องพกั ราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ ผนัแปรตามวนัท่ีเช็คอินของผู้เดินทาง และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์
ทกุเทศกาล-งานประเพณี งานแฟร์-ประชมุ รวมถึงคอนเสร์ิต การแขง่กีฬาประเภทตา่ง ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นหรือ
ย้ายโรงแรมที่พกัไปยงัเมืองใกล้เคียงได้ตามสถานการณ์) 

 คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยว, คา่อาหารกลางวนั 6 มือ้และอาหารเย็น 5 มือ้ตามรายการ 

 มคัคเุทศก์ท้องถ่ินพดูไทยท าเทีย่วตามรายการ  
 รถโค้ชขนิด 24 ที่นัง่บริการตามเส้นทางที่ระบใุนรายการ (08.00-20.00 น.) 

 ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและพนกังานขบัรถ หากบริการดนี่ารักประทบัใจ สามารถเพ่ิมให้เป็นก าลงัใจในการท างานได้ 
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 บริการน า้ดืม่ (น า้แร่หรือน า้ผลไม้) วนัละ 2 ขวด 
 Pocket Wifi Internet 1 เคร่ือง  : 5 ทา่น  
 ประกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศ Sunday Explorer (Asia Gold)  ความคุ้มครองตามระบใุนกรมธรรม์ วงเงินสงูสดุ 

2,000,000 บาท **ส าหรับทา่นท่ีเดินทางก่อนคณะทวัร์หรือเดินทางกลบัหลงัคณะทวัร์ ประกันการเดินทางชนดินีอ้าจ
คุ้มครองเฉพาะช่วงเวลาเดินทางกบัทวัร์นีเ้ทา่นัน้** (รายละเอยีดโปรดสอบถาม) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทัง้ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ทางบริษัทฯ ยินดีจดัหาตัว๋เคร่ืองบนิตามที่ทา่นประสงค์ 
 คา่พนกังานขนสมัภาระ (ทัง้เช็คอิน – เช็คเอาท์) 
 คา่วซีา่ญ่ีปุ่ น (ถ้ามี) กรณีพ านกัเกิน 15 วนั ต้องขอวซีา่ทอ่งเทีย่วกอ่นการเดินทาง 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทางและคา่ใช้จา่ยสว่นตวัที่ไมร่ะบไุว้ในรายการ เช่น คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่อาหาร-เคร่ืองดื่มนอกเหนือ
รายการ เป็นต้น 

 คา่ธรรมเนียม +3% กรณีช าระคา่ทวัร์ผา่นบตัรเครดติ บริษัทฯ ไมรั่บช าระโดยบตัรเดบิตใด ๆ รวมถึงบตัรเครดิตที่ออกให้โดย
ธนาคารตา่งประเทศ 

 

การช าระเงิน 
 บริษัทรับมดัจ า 15,000.- บาท ส าหรับการจอง/ท่ีนัง่ 
 สว่นท่ีเหลอืทัง้หมดช าระ 45 วนักอ่นการเดินทาง หรือตำมเงื่อนไขพิเศษของทำงบริษัทฯ ก ำหนด 
(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บสว่นท่ีเหลอืทัง้หมด 60 วนัก่อนการเดินทาง อนัเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนัน้ถกูจองเต็มเร็ว
กวา่ปกติ หรือจ าเป็นต้องออกตัว๋เคร่ืองบิน เพื่อเลีย่งการเรียกเก็บเพิ่มคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบินตาม
ประกาศครัง้ใหมข่องสายการบินที่มีการเปลีย่นแปลง โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า) 

 

การยกเลกิ 
 กรณีแจ้งยกเลกิมากกวา่ 60 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
 กรณียกเลกิการจอง 46-59 วนักอ่นการเดินทาง บริษัทสงวนสทิธ์ิ หักเงนิมดัจ ำ 50% ไมว่า่จากกรณีใด 
 กรณียกเลกิการจอง 31-45 วนักอ่นการเดินทาง บริษัทสงวนสทิธ์ิ ไม่คืนเงนิมดัจ ำ ทัง้หมดไมว่า่กรณีใด 
 กรณียกเลกิการจอง 21-30 วนักอ่นการเดินทาง บริษัทสงวนสทิธ์ิ คิดค่ำบริกำร 50% ของรำคำรวมทัง้หมด 
 กรณียกเลกิน้อยกวา่ 21 วนัก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่ำบริกำรเต็มจ ำนวนของรำคำรวมทัง้หมด 

 

ส าคัญ 
เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดนิทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวลิด์ จ ากดั ด าเนินงานเพ่ือเป็นตวัแทนในการน าเท่ียว ทกุเส้นทางทกุสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน าเสนอในรายการทวัร์ได้วาง

เส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดกูาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมลูสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมลูจากองค์การส่งเสริมการทอ่งเท่ียวประเทศ
ญ่ีปุ่ นมาอ้างอิง แตจ่ะไม่สามารถชีว้ดัได้ว่าสภาพภมูิอากาศแตล่ะปีจะเหมือนเดมิหรือเปล่ียนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทาง
ธรรมชาตขิึน้ในแตล่ะภมูิภาคส่งผลโดยตรงตอ่ผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายามน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ 
หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 
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 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ตามข้อจ ากดัด้านภมูิอากาศ ณ วนัเดินทาง
จริง โดยจะค านงึถงึความปลอดภยั และประโยชน์สงูสดุของทา่นลกูค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดให้กบัทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขการเดินทางท่ีระบไุว้ทัง้หมด 
 ราคาทวัร์ (ตามตารางราคาข้างต้น) สามารถเปล่ียนแปลงไปตามจ านวนผู้ เดนิทางจริง ณ วนัท่ีสิน้สดุการขาย 

โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนวนัเดินทาง (ก าหนดวนัอาจเปล่ียนแปลงได้) 
 ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการจองและซือ้ตัว๋โดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอ่ืน เพ่ือร่วมทวัร์ในประเทศ

ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัร์นัน้ ๆ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทกุครัง้  
(กรณีท่ีทา่นออกตัว๋โดยสารโดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ไม่ว่าจากกรณีใด ๆ)  
เม่ือการสัง่ซือ้เป็นไปตามตกลง กรุณาส่งส าเนาตัว๋เคร่ืองบนิผู้ โดยสารทกุท่านมายงั บ.คอมแพ็ค (จ าเป็น) 

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ในเมืองไทยและตา่งประเทศปฏิเสธมิให้ทา่นเดนิทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัร์ในทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบตอ่การถกูปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้ เดนิทางได้ เน่ืองมาจากผู้ เดนิทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง ความประพฤตสิ่อไปในทางเส่ือมเสีย ภยัธรรมชาต ิ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการ
เล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบนิ และอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

 หากทา่นไม่เดินทางพร้อมคณะตามก าหนด หรือ มาล่าช้ากว่านดัหมาย หรือ ออกเดนิทางไปกบัคณะแล้วงดใช้บริการใดก็ตามระหวา่งทวัร์ 
ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องคา่บริการใด ๆ คืน ไม่วา่ด้วยจากสาเหตใุดก็ตาม 
 

ข้อก าหนดเก่ียวกับด้านอาหาร  (จ าเป็นต้องแจ้งข้อจ ากดัเร่ืองอาหารก่อนการเดินทางลว่งหน้า 30 วนั) 
1. รายการอาหารท่ีระบไุว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2. ข้อก าหนดส าหรับทา่นท่ีไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัว์น า้อ่ืนใดได้

ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอ่ืนอย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารท่ีทางภตัตาคารจะเปล่ียนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนท่ีูเป็น
ผกัหรือเต้าหู้แทน 

3. ส่วนกรณีท่ีมีแจ้งเก่ียวกบัข้อจ ากดัเร่ืองของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก ่ หรืออ่ืนๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิท่ีเป็น
ของดบิ ทา่นใดท่ีไม่มีการแจ้งเก่ียวกบัข้อจ ากดัเร่ืองอาหาร(ล่วงหน้า) เม่ือเดนิทางถงึประเทศญ่ีปุ่ นแล้วจะไม่สามารถขอเปล่ียนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิ่มเตมิ โปรดทราบวา่หากท่านระบไุม่ทานเนือ้สตัว์ ภตัตาคารท้องถิ่นบางแหง่อาจเปล่ียนเมนใูห้ท่านได้เพียงผกั 
หรือเต้าหู้  หรือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากหวับกุเทา่นัน้ 

 


