
 
 
 
 

 

    
 

วันท่ี 1  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 00.50 – 08.00) 
21.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

วันท่ี 2 
 สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซิตี ้– ร้านจ าหน่ายของฝาก – อิออน มอลล์ 
ฟุกุโอกะ – แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ

00.50 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 (สายการบินมีบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น า

อาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 



 น าท่านเดินทางสู ่ศาลเจ้าแหง่ต านานปราชญ์คนส าคนของญ่ีปุ่ น ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมนักุ คือศาลเจ้าที่ตัง้อยู่
ในดาไซฟุ ซึง่เคยเป็นท่ีท าการของรัฐบาลประจ าจงัหวดัชิกเุซ็นในศตวรรษที่ 7 เมื่อปี 901 รัฐมนตรีฝ่ายซ้าย ฟจิุวะ
ระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara no Tokihara) ได้วางแผนเพื่อท าให้คู่แข่งของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara 
no Michizane) ถกูลดขัน้ลงจากต าแหน่งในชัน้ศาลกลายเป็นข้าราชการชัน้ผู้ น้อยประจ าที่ดาไซฟุ หลงัจากนัน้ซุ
กะวะระจบชีวิตลงที่นัน่และถกูฝังอยู่ที่นี่ในฐานะเทพผู้คุ้มครอง  นอกจากนีเ้ขายงัเป็นที่รู้จกักนัดีในฐานะเทพเจ้า
แห่งการเรียนรู้ การอุทิศตนและโชคลาภ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมนักุ ดึงดูดผู้คนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 
700,000 คนตอ่ปี อีกทัง้ยงัได้รับความนิยมอยา่งยิ่งในหมูน่กัเรียนที่ก าลงัเตรียมสอบ ที่ผู้คนพากนัมาสกัการะบชูา
ขอพร โดยเฉพาะด้านการเรียนการศึกษา ทัง้สองฝ่ังถนนที่เดินเข้าบริเวณศาลเจ้ายงัต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่
ระลกึ และขนมขึน้ช่ือตามต านาน อเุมะกาเอะโมจิ รวมทัง้สตาร์บคัส์ท่ีตกแตง่ได้สวยงามติดอนัดบัโลกอีกด้วย 

 คาแนลซิตี ้เป็นศนูย์การค้าและความบนัเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น ได้รับการขนานนามว่า
เป็น "เมืองที่อยูใ่นเมือง" ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภตัตาคาร โรงละคร ศนูย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสอง
แห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลางศนูย์กลางค้า คาแนลซิตีตัง้อยู่ติดกบัย่านบนัเทิงและอยู่ระหว่างศูนย์กลางธุรกิจ
และการค้าปลีกของฟุกุโอกะ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองได้อย่างมาก จัดเป็น
โครงการพฒันาโดยเอกชนที่ใหญ่ที่สดุในประวตัิศาสตร์ญ่ีปุ่ น (1.4 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับพืน้ที่ 234 ,460 
ม²) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจินตนาการอย่างมีลกัษณะเดน่เฉพาะด้วยประติมากรรมรูปโค้งและน า้พจุ านวน
มาก และออกแบบอาคารไมใ่ห้มองเห็นทิวทศัน์ของเมืองภายนอกมากนกั เพื่อสร้างบรรยากาศคล้ายโอเอซิสแยก
ออกจากเมืองโดยรอบ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
 ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกมาตรฐานญี่ปุ่น แหลง่รวม เคร่ืองส าอางค์ และผลติภณัฑ์นานาชนิด ที่เป็นท่ีนิยม ใน

การเลอืกซือ้กลบัเป็นของฝากของที่ระลกึอนัได้มาตรฐานการผลิตของญ่ีปุ่ น เช่น เคร่ืองส าอางค์ โฟมล้างหน้า ครีม
บ ารุงผิว และข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ ที่ราคาเกินคุ้ม จากนัน้ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าเคร่ืองอปุโภคบริโภค ณ ห้าง
ยอดฮิตของญ่ีปุ่ น Aeon Mall ซึ่งทุกสาขาได้รวบรวมสินค้า ทัง้แบรนด์เนมช่ือก้องโลก และแบรนด์พืน้เมืองของ
ญ่ีปุ่ นท่ีเป็นท่ีนิยมในการเลอืกซือ้ใช้ ทัง้อาหาร ขนม ผกั ผลไม้สด คณุภาพดีมีมาตรฐาน ที่คนญ่ีปุ่ นท้องถ่ินนิยมมา
เลือกซือ้ใช้ซือ้ทานกนั จนได้เวลาอนัควร น าท่านเดินทางสูโ่รงแรมที่พกั ผ่อนคลายเพื่อสขุภาพด้วยออนเซ็นน า้แร่
ร้อนธรรมชาติ 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม **พิเศษ!!! บุพเฟ่ต์ ขาปูยกัษ์ พร้อมน า้จิม้รสเดด็** 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SEKIA ONSEN หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันท่ี 3 
ยานากาวะ – ล่องเรือชมเมือง – ลิม้รสปูม้าญ่ีปุ่น (ปู Takezaki) – ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ – 
ถนนสาเกสายฮเิซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮเิมะ – แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นสู ่เมืองยานากาวะ เมืองแหง่นีต้ัง้อยูท่างตอนใต้ของจ.ฟกุโุอกะเป็นเมอืงที่ยงัคงหลงเหลอือาคารบ้านเมอืง

เก่าแก่ของญ่ีปุ่ น โดยเราสามารถ ลอ่งเรือบนธารน า้ภายในเมือง เพื่อสมัผสับรรยากาศราวกบัย้อนเวลากลบัไปสู่
ญ่ีปุ่ นสมยัก่อนได้อย่างชิลล์ๆ เนื่องจากภายในตวัเมืองเต็มไปด้วยคลองมากมาย จึงได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่ง
สายน า้ไปโดยปริยาย นอกจากนีก็้ยงัตัง้อยู่ติดทะเลอาริอาเกะซึง่อดุมสมบรูณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติด้วย 
ที่นี่จึงขึน้ช่ือเร่ืองความหลากหลายของปลาทะเลและเต็มไปด้วยผลติภณัฑ์เฉพาะทางแม่น า้และทะเลตามไปด้วย 
เช่น สาหร่ายและปลาไหล 

 เดินทางสูเ่มืองทาระแหลง่จบัปช่ืูอดงัของคิวช ูต้องที่จงัหวดัซะงะ (Saga Prefecture) เรียกวา่ Takezaki Crab (ปู

ทะเคะซะคิ) ซึง่จบัได้มากที่แถบทะเลอะริอะเคย หน้าตาก็ละม้ายจะเป็นพ่ีน้องกบัปมู้าบ้านเรา (ปมู้าญ่ีปุ่ นเรียกวา่ 
วะทะริงะนิ = watarigani) 



กลางวนั รับประทานเมนูพิเศษ ข้าวหน้าปูม้าญ่ีปุ่น ณ เมืองทาระ 
 ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ อีกหนึ่งศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองซากะ (Saga) ที่มีอายหุลายร้อยปีถกูสร้างขึน้เมื่อประมาณ 

ปี ค.ศ. 1688 ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ยูศ่าสนาพทุธนิกายชินโตเป็นศาลเจ้าประจ าตระกลูนาเบะชิมะ(Nabeshima clan) 
ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะ และยงัเป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟุ
ชิมิอินาริ (Fushi-mi Inari Shrine)ในเกียวโต(Kyoto) และศาลเจ้าคะซะมา่อินาริ(Kasama Inari Shrine) ในอิบาระ
กิ(Ibaraki)อีกด้วย โดยเป็นท่ีประทบัของเทพเจ้าศกัดิ์สิทธ์ิ ท าให้มีผู้คนจ านวนมากมกัจะนิยมมาสกัการะขอพร
เพื่อให้ทัง้การเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรและธุรกิจตา่งให้มีความส าเร็จอยา่งไมข่าดสาย แถมยงัเป็นจดุชมวิวที่
สวยมากๆของเมือง ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดใูบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพร่ัง มีจุดที่เมื่อมาแล้วต้องไปเช็กอินก็
ตรงส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยังมีสะพานสีแดงคู่กับแม่น า้สายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว บริเวณ
ด้านหน้าศาลเจ้ายงัมีร้านค้าขายของที่ระลกึท้องถ่ินท่ีนา่รักมากมายเรียงรายอยูด้่วย 

 ถนนสายสาเกฮิเซ็นฮามาชูกุ (Hizen Hamashuku) ถนนเก่าแก่แหง่คาชิมะ เรียกได้วา่เป็นอีกไฮไลต์ของเมืองซา
กะ ย่านที่ขึน้ช่ือเร่ืองร้านสาเกและโรงงานท าสาเกอนัโด่งดงั ที่แฝงตวัอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนเก่าแก่อายนุบั
ร้อยๆปี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่น่ามาเดินเล่นกินลมชมวิวสดุๆ นอกจากจะได้พบกบัร้านขายสาเกขึน้ช่ือของเมือง
แล้ว ยังเจอกับร้านขายของน่ารักๆ ที่เป็นงาน Handmade เก๋ๆ ชิคๆ ที่ไม่เหมือนใครแน่นอน ได้เวลาอันควร
เดินทางสูเ่มืองน า้แร่ผิวสวย 

 ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะหรือที่เรียกว่า“ปลาดุกนามะสึซามะ” ผู้ ให้พรผิวสวยโทโยทามะฮิเมะคือ
ผู้ รับใช้เจ้าหญิงโอโตะฮิเมะแหง่วงับาดาล เร่ืองเลา่มีอยูว่า่เมื่อครัง้ที่โทโยทามะฮิเมะเดินทางมาเยือนอเุรชิโนะ นาง
ได้พบกบัปลาดกุตวัใหญ่ที่ได้รับบาดเจ็บ จึงราดน า้ร้อนที่ผดุขึน้มาใสแ่ล้วพบวา่ผิวของมนัสวยขึน้ ภายในศาลเจ้า
โทโยทามะฮิเมะจินจะมี “ศาลนามะส”ึ ที่เช่ือกนัวา่ถ้าสมัผสั “ปลาดกุนามะสซึามะ” ซึ่งท าจากดินสีขาวลื่นเป็นมนั
วาว ผู้นัน้ก็จะมีผิวที่ขาวและสวยเฉกเช่นเดียวกัน ท าให้นักท่องเที่ยวหญิงนิยมมาสกัการะศาลเจ้าแห่งนีเ้ป็น
จ านวนมาก จากนัน้ให้ทา่นได้สมัผสัการแช่ออนเซ็นท่ีเช่ือกนัวา่ท าให้ผิวสวยมากแหง่เมืองอเุรชิโนะ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั URESHINO ONSEN หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันท่ี 4 
ศาลเจ้าแห่งความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ – น า้ตกมิคะเอริ – โทสุ พรี
เมียม เอาท์เล็ท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าทาเคโอะ เรียกอีกช่ือได้วา่ โกชะไดเมียว (Goshadaimyo) เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สดุในเมืองนี ้เมื่อเข้าไป

จะพบกับต้นไม้ (Okusu) ขนาดใหญ่ตระง่านตาที่มีอายถุึง 3,000 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นไม้ศกัดิ์สิทธ์ิของศาลเจ้า
แหง่นีเ้ลยก็วา่ได้ เนื่องจากเป็นต้นไม้ 2 ต้นท่ีมีรากที่เช่ือมติดกนั จึงท าให้มีผู้คนมาบชูาขอพรใน เร่ืองตา่งๆมากมาย
ไมว่า่จะเป็นเร่ืองความรัก คูค่รอง ธุรกิจ โชคลาภ 

 ชมดอกไม้ ณ สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน (Mifune-yama Rakuen) ตัง้อยู่ที่ตีนเขา Mifuneในจังหวัดซากะ
(Saga) เรียกได้ว่าเป็นสวนขนาดใหญ่ที่จดัแต่งได้แบบสวยมากๆแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ นเลยล่ะค่ะ ยิ่งด้วยท าเลที่ตัง้
บริเวณตีนเขายิ่งจะมท าให้เหมือนสวนแหง่นีถ้กูรายล้อมด้วยเทือกเขา โดยพืน้ท่ีของสวนมิฟเูนะยามะ ราคเุอนมาก
ถึง 150,000 ตารางเมตร บอกเลยวา่มาช่วงไหนก็ไมผิ่ดหวงั เนื่องจากภายในสวนมีการจดัตกแตง่ไว้อยา่งสวยงาม
หมนุเวียนกนัตลอดทัง้ปี จึงสามารถเข้าชมได้ทกุฤดู 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 สมัผสัอีกธรรมชาติอนังดงามแห่งซะกะ น า้ตกมิคะเอริ (Mikaeri No Taki Fall) เป็นน า้ตกที่สวยงามติดอนัดบั

หนึง่ในร้อยของญ่ีปุ่ นอีกด้วยจะไหลลงสูแ่มน่ า้อิคิซะ บริเวณลานจอดรถทางเดินเข้าน าตกริมธารน า้นัน้มีต้นซากรุะ



และไม้ดอกเรียงรายที่สวนงามอยู่ทัง้ริมสองฝ่ัง อีกจุดถ่ายรูปที่สวยงามและสมัผสัธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดกบั
ธรรมชาติ 

 โทสุ พรีเมียม เอาท์เล็ทเอาท์เล็ท ที่ท าเป็นชอปปิง้มอลล์แหง่นี ้มีต้นแบบมาจากเมืองที่สวยงามทางตอนใต้ของ
รัฐแคลิฟอร์เนียที่มีอากาศสดช่ืนแจ่มใสและมีแสงแดดส่องสว่าง มีทัง้แบรนด์ในประเทศและแบรนด์นอกที่มา
ด าเนินกิจการเองโดยตรงกวา่ 150 ร้าน และมีศนูย์อาหารและร้านอาหารเพียบ ภายในบรรยากาศที่โลง่สบายท า
ให้เดินเลน่ได้ทัง้วนัเลย 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ โทสุ พรีเมียม เอาท์เลท็ 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั TOSU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
ยามากุจิ  – ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าชิ โมโนเซกิ  – HELLO KITTY 
SHINKANSEN – ช้อปป้ิงเทนจิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสูจ่ังหวัดยามากุจิ จงัหวดัที่ตัง้อยูท่างใต้สดุของเกาะฮอนช ูพิพิธภฑัณ์สตัว์น า้ชิโมโนเซกิ ตัง้อยูต่ดิ

กบัช่องแคบคนัมอ่น มีทัง้หมด 4 ชัน้ มีการรวบรวมปลาปักเปา้กวา่ 100 ชนิดจากทัว่โลก ซึง่แตกตา่งจาก
พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ที่อื่นๆ เนื่องจากเมืองชิโมโนเซกินัน้เป็นแหลง่เพาะพนัธุ์ปลาปักเปา้ นอกจากนีย้งัมีโซนสตัว์น า้
อื่นๆท่ีหลากหลาย จดุที่นา่สนใจมากอกีจดุหนึง่คือ ตู้กระแสน า้จากช่องแคบคนัมอ่น ซึง่เป็นตู้แรกในโลกที่มี
กระแสน า้ไหลเวียนอยูต่ลอดเวลา ในสว่นของอโุมงค์ใต้น า้ ก็จะได้เห็นเพนกวินท่ีนา่รักวา่ยน า้อยูไ่ด้อยา่งชดัเจน 
ชัน้สองจะพบกบัโลมาแสนรู้ ท่ีโชว์พน่ฟองอากาศเป็นวงๆ และมกีารจดัแสดงโชว์ความนา่รักของโลมา และแมวน า้
อีกด้วย 

 ตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาเมืองยามากจิูมช่ืีอเสยีงมากในเร่ืองปลาปักเปา้ ซึง่การจะน าปลาปักเปา้มาปรุง
อาหารผู้ เป็นเซฟจะต้องมีใบอนญุาติในการปรุงปลาปักเปา้อีกด้วย 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา 
 เดินทางสูส่ถานีโคคุระ น าทา่นทดลองนัง่รถไฟชินคนัเซ็น “สาย HELLO KITTY” หรือรถไฟหวัจรวดเฮลโลคิตตี ้

นัน้เอง ทัง้ภายนอกและภายในถกูตกแตง่ให้เป็นธีมสชีมพขูาวให้ความรู้สกึสดใส โดยมีตู้รถไฟส าหรับจ าหนา่ย
สนิค้าช่ือดงัของท้องถ่ินและยงัมตีู้ โดยสารท่ีตกแตง่ลวดลายเป็นคดิตีท้ัง้หมด จดุเดน่ของตู้นี่คือ ทา่นสามารถ
ถ่ายรูปคูก่บัคิดตีใ้นชดุยนูิฟอร์มเจ้าหน้าที่รถไฟได้อีกด้วย น าทา่นเดินทางถงึสถานีฮากาตะเมืองฟกุโุอกะ  

 ช้อปป้ิงย่านการค้าที่มีชื่อเสียง ณ เทนจนิ เพลิดเพลนิกับการจับจ่ายซือ้ของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์
เนมมากมาย และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจ
คุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้าแบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดังของ
ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ เทนจนิ 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันท่ี 6 สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินสุวรรณภูมิ [TG649 11.35 – 14.55] 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินฟุกุโอกะ 

11.35 น. ออกเดนิทางสู่  กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG649  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

14.55 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 
  



 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์ม

เดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 1วันหลังการจอง 
    3.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตี

มดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิ
มัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบ ุไว้
ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่นโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่น ขึน้อยู่กับการพจิารณาของ
เจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่
สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 

4.6 เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดนิทาง พร้อมคณะ
ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการ :  KYUSHU รถไฟคติตี ้คาวาอี ้6วัน 4คืน โดยสายการบนิไทย   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 22-27 ต.ค. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 8,900.- 35,900.- 
วันที่ 19-24 พ.ย. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 8,900.- 33,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท 
ราคานีร้วมรายการทัวร์ตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น กรณีท่านมีความประสงค์จะ

ตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนั
ล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพัก
ให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ

เรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30
กิโล เหลอืเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะ

พ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีที่มีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 

2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยั

ธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจากการ โจรกรรม และ 

อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 



6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวซีา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วย
วตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนั
วา่มคีณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกู
ทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 

 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ย

คณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 
 


