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นั่งรถไฟสายคาวาอีท่ี้สดุในญ่ีปุ่ น “Hello Kitty Shinkansen | ศาลเจา้ดาไซฟ ุ 
ลอ่งเรอืชมเมือง | สวนดอกไม ้มฟิเูนะยามะ | ลิม้รสปมูา้ญ่ีปุ่ น | น า้ตกมคิะเอร ิ

 

 

KYUSHU รถไฟคติตี ้คาวาอี ้6วัน 4คนื 

เดนิทาง มกราคม – มีนาคม 2563  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 40,900.- 
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  เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG648 01.00 – 08.10) 
วนัท่ี 2.  สนามบินฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– คาแนล ซติี ้– รา้นจ าหนา่ยของฝาก – อิออน มอลล ์ฟกุโุอกะ – แช่น า้แรธ่รรมชาติ 
วนัท่ี 3.  ยานากาวะ – กิจกรรม ลอ่งเรอืชมเมือง – ลิม้รสปมูา้ญ่ีปุ่ น (ป ูTakezaki) – ศาลเจา้ยโูตคอุนิาร ิ– ถนนสาเกสายฮิเซ็นฮามาชกู ุ–  

 ศาลเจา้สารพดันกึ โทโยตะมะฮิเมะ – แช่น า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัท่ี 4.  ศาลเจา้แหง่ความรกั ทาเคโอะ – สวนดอกไมม้ิฟเูนะยามะ – น า้ตกมิคะเอร ิ– โทส ุพรเีมียม เอาทเ์ลท็ 

วนัท่ี 5.  ยามากจิุ – ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภณัฑส์ตัวน์  า้ชิโมโนเซกิ – HELLO KITTY SHINKANSEN – ชอ้ปป้ิงเทนจิน 

วนัท่ี 6.  สนามบินฟกุโุอกะ-สนามบินสวุรรณภมูิ (TG649 11.40 – 15.40) 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ (TG648 01.00 – 08.10) 

21.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันที ่2 
สนามบนิฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซิตี ้– ร้านจ าหน่ายของฝาก –  
ออิอน มอลล ์ฟุกุโอกะ – แช่น ้าแร่ธรรมชาต ิ

01.00 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.10 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศลุกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 น าท่านเดินทางสู ่ศาลเจา้แห่งต านานปราชญค์นส าคนของญ่ีปุ่ น ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมนักุ คือศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในดาไซฟุ 

ซึ่งเคยเป็นที่ท  าการของรฐับาลประจ าจังหวดัชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 เมื่อปี 901 รฐัมนตรีฝ่ายซา้ย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ 
(Fujiwara no Tokihara) ไดว้างแผนเพื่อท าใหคู้่แข่งของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถกูลดขัน้ลง
จากต าแหนง่ในชัน้ศาลกลายเป็นขา้ราชการชัน้ผูน้อ้ยประจ าที่ดาไซฟ ุหลงัจากนัน้ซุกะวะระจบชีวิตลงที่นั่นและถกูฝังอยู่ที่นี่ใน
ฐานะเทพผูคุ้ม้ครอง  นอกจากนีเ้ขายงัเป็นท่ีรูจ้กักันดีในฐานะเทพเจา้แหง่การเรยีนรู ้การอทุิศตนและโชคลาภ ศาลเจา้ดาไซฟ ุ
เท็นมนัก ุดงึดดูผูค้นที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกวา่ 700,000 คนตอ่ปี อีกทัง้ยงัไดร้บัความนิยมอยา่งยิ่งในหมูน่กัเรยีนที่ก าลงั
เตรียมสอบ ที่ผูค้นพากันมาสกัการะบูชาขอพร โดยเฉพาะดา้นการเรียนการศึกษา ทัง้สองฝ่ังถนนที่เดินเขา้บริเวณศาลเจา้
ยงัต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายของที่ระลึก และขนมขึน้ช่ือตามต านาน อุเมะกาเอะโมจิ รวมทัง้สตารบ์คัสท์ี่ตกแต่งไดส้วยงามติด
อนัดบัโลกอีกดว้ย 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 คาแนลซิตี ้เป็นศนูยก์ารคา้และความบนัเทิงขนาดใหญ่ในเมอืงฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น ไดร้บัการขนานนามวา่เป็น "เมืองที่อยู่

ในเมือง" ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ภตัตาคาร โรงละคร ศนูยเ์กม โรงภาพยนตร ์โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่าน
กลางศูนยก์ลางคา้ คาแนลซิตีตัง้อยู่ติดกับย่านบนัเทิงและอยู่ระหว่างศูนยก์ลางธุรกิจและการคา้ปลีกของฟุกุโอกะ จึงเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองได้อย่างมาก จัดเป็นโครงการพัฒนาโดยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดใน
ประวตัิศาสตรญ่ี์ปุ่ น (1.4 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั ส  าหรบัพืน้ที่ 234,460 ม²) สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจินตนาการอย่างมี
ลกัษณะเด่นเฉพาะดว้ยประติมากรรมรูปโคง้และน า้พุจ านวนมาก และออกแบบอาคารไม่ใหม้องเห็นทิวทัศนข์องเมือง
ภายนอกมากนกั เพื่อสรา้งบรรยากาศคลา้ยโอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 

 ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกมาตรฐานญ่ีปุ่น แหลง่รวม เครื่องส าอางค ์และผลิตภณัฑน์านาชนิด ที่เป็นที่นิยม ในการเลือก
ซือ้กลบัเป็นของฝากของที่ระลกึอนัไดม้าตรฐานการผลติของญ่ีปุ่ น เช่น เครือ่งส  าอางค ์โฟมลา้งหนา้ ครมีบ ารุงผิว และขา้วของ
เครือ่งใชต้า่งๆ ที่ราคาเกินคุม้ จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้เครือ่งอปุโภคบรโิภค ณ หา้งยอดฮิตของญ่ีปุ่ น Aeon Mall ซึง่ทกุ
สาขาไดร้วบรวมสนิคา้ ทัง้แบรนดเ์นมช่ือกอ้งโลก และแบรนดพ์ืน้เมืองของญ่ีปุ่ นท่ีเป็นท่ีนิยมในการเลือกซือ้ใช ้ทัง้อาหาร ขนม 
ผกั ผลไมส้ด คุณภาพดีมีมาตรฐาน ที่คนญ่ีปุ่ นทอ้งถ่ินนิยมมาเลือกซือ้ใชซ้ือ้ทานกัน จนได้เวลาอนัควร น าท่านเดินทางสู่
โรงแรมที่พกั ผอ่นคลายเพื่อสขุภาพดว้ยออนเซ็นน า้แรร่อ้นธรรมชาติ 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

**พิเศษ!!! บุพเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์พร้อมน ้าจิม้รสเด็ด** 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SEKIA ONSEN หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันที ่3 
ยานากาวะ – กิจกรรม ล่องเรือชมเมือง – ลิม้รสปูม้าญ่ีปุ่น (ปู Takezaki) – ศาล
เจ้ายูโตคุอนิาริ – ถนนสาเกสายฮเิซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิ
เมะ – แช่น ้าแร่ธรรมชาต ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นสู ่เมืองยานากาวะ เมืองแหง่นีต้ัง้อยูท่างตอนใตข้องจ.ฟกุโุอกะเป็นเมืองที่ยงัคงหลงเหลืออาคารบา้นเมืองเก่าแก่ของ

ญ่ีปุ่ น โดยเราสามารถ ลอ่งเรอืบนธารน า้ภายในเมือง เพื่อสมัผสับรรยากาศราวกบัยอ้นเวลากลบัไปสูญ่ี่ปุ่ นสมยัก่อนไดอ้ย่าง
ชิลล์ๆ  เนื่องจากภายในตวัเมืองเต็มไปดว้ยคลองมากมาย จึงไดร้บัฉายาวา่เป็นเมืองแห่งสายน า้ไปโดยปริยาย นอกจากนีก็้ยงั
ตัง้อยูต่ิดทะเลอารอิาเกะซึง่อดุมสมบรูณไ์ปดว้ยทรพัยากรทางธรรมชาติดว้ย ที่น่ีจึงขึน้ช่ือเรือ่งความหลากหลายของปลาทะเล
และเต็มไปดว้ยผลติภณัฑเ์ฉพาะทางแมน่ า้และทะเลตามไปดว้ย เช่น สาหรา่ยและปลาไหล 

 

 
 เดินทางสูเ่มืองทาระแหลง่จบัปช่ืูอดงัของคิวชู ตอ้งที่จงัหวดัซะงะ (Saga Prefecture) เรียกว่า Takezaki Crab (ปูทะเคะ

ซะคิ) ซึ่งจับไดม้ากที่แถบทะเลอะริอะเคย หนา้ตาก็ละมา้ยจะเป็นพี่นอ้งกับปูมา้บา้นเรา (ปูมา้ญ่ีปุ่ นเรียกว่า วะทะริงะนิ = 
watarigani) 

กลางวนั รับประทานเมนูพิเศษ ข้าวหน้าปูม้าญ่ีปุ่น ณ เมืองทาระ 
 ศาลเจ้ายโูทคุอินาริ อีกหนึง่ศาลเจา้เกา่แกข่องเมืองซากะ (Saga) ที่มีอายหุลายรอ้ยปีถกูสรา้งขึน้เมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 1688 

ซึง่เป็นศาลเจา้ที่ยูศ่าสนาพทุธนิกายชินโตเป็นศาลเจา้ประจ าตระกลูนาเบะชิมะ (Nabeshima clan) ผูป้กครองเมืองซากะ ใน
สมยัเอโดะ และยงัเป็นศาลเจา้อินารทิี่ใหญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟชิุมิอินาริ (Fushi-mi Inari Shrine)ใน
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เกียวโต(Kyoto) และศาลเจา้คะซะม่าอินาริ (Kasama Inari Shrine) ในอิบาระกิ(Ibaraki)อีกดว้ย โดยเป็นที่ประทบัของเทพ
เจา้ศกัดิส์ทิธ์ิ ท าใหม้ีผูค้นจ านวนมากมกัจะนิยมมาสกัการะขอพรเพ่ือใหท้ัง้การเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรและธุรกิจตา่งให้
มีความส าเรจ็อยา่งไมข่าดสาย แถมยงัเป็นจดุชมวิวที่สวยมากๆของเมือง ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดใูบไมผ้ลิ ยามที่ดอกซากุระบาน
สะพรั่ง มีจุดที่เมื่อมาแลว้ตอ้งไปเช็กอินก็ตรงส่วนหนา้ศาลเจา้ก็ยงัมีสะพานสีแดงคู่กับแม่น า้สายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่
สวยงามเลยทีเดียว บรเิวณดา้นหนา้ศาลเจา้ยงัมีรา้นคา้ขายของที่ระลกึทอ้งถ่ินท่ีนา่รกัมากมายเรยีงรายอยูด่ว้ย 

 

 
 ถนนสายสาเกฮิเซ็นฮามาชูกุ (Hizen Hamashuku) ถนนเก่าแก่แหง่คาชิมะ เรยีกไดว้่าเป็นอีกไฮไลตข์องเมืองซากะ ย่านที่

ขึน้ช่ือเรื่องรา้นสาเกและโรงงานท าสาเกอนัโด่งดัง ที่แฝงตัวอยู่ภายในอาคารบา้นเรือนเก่าแก่อายุนบัรอ้ยๆปี เป็นอีกหนึ่ง
สถานท่ี ท่ีนา่มาเดินเลน่กินลมชมวิวสดุๆ นอกจากจะไดพ้บกบัรา้นขายสาเกขึน้ช่ือของเมืองแลว้ ยงัเจอกบัรา้นขายของน่ารกัๆ 
ที่เป็นงาน Handmade เก๋ๆ ชิคๆ ที่ไมเ่หมือนใครแนน่อน ไดเ้วลาอนัควรเดินทางสูเ่มืองน า้แรผิ่วสวย 

 ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะหรือที่เรียกว่า“ปลาดุกนามะสึซามะ” ผูใ้หพ้รผิวสวยโทโยทามะฮิเมะคือผูร้บัใชเ้จา้
หญิงโอโตะฮิเมะแห่งวงับาดาล เรื่องเลา่มีอยู่ว่าเมื่อครัง้ที่โทโยทามะฮิเมะเดินทางมาเยือนอเุรชิโนะ นางไดพ้บกบัปลาดกุตวั
ใหญ่ที่ไดร้บับาดเจ็บ จึงราดน า้รอ้นท่ีผดุขึน้มาใสแ่ลว้พบวา่ผิวของมนัสวยขึน้ ภายในศาลเจา้โทโยทามะฮิเมะจินจะมี “ศาลนา
มะสึ” ที่เช่ือกันว่าถา้สมัผสั “ปลาดุกนามะสึซามะ” ซึ่งท าจากดินสีขาวลื่นเป็นมนัวาว ผูน้ัน้ก็จะมีผิวที่ขาวและสวยเฉก
เช่นเดียวกนั ท าใหน้กัทอ่งเที่ยวหญิงนิยมมาสกัการะศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นจ านวนมาก จากนัน้ใหท้่านไดส้มัผสัการแช่ออนเซ็นที่
เช่ือกนัวา่ท าใหผิ้วสวยมากแหง่เมืองอเุรชิโนะ 

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

ผ่อนคลายกับการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันที ่4 
ศาลเจ้าแห่งความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ – น ้าตกมิคะเอริ – 
โทสุ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าทาเคโอะ เรียกอีกช่ือไดว้่า โกชะไดเมียว (Goshadaimyo) เป็นศาลเจา้ที่เก่าแก่ที่สดุในเมืองนี ้เมื่อเขา้ไปจะพบกบั

ตน้ไม ้(Okusu) ขนาดใหญ่ตระง่านตาที่มีอายุถึง 3,000 ปี ซึ่งถือไดว้่าเป็นตน้ไมศ้ักดิ์สิทธ์ิของศาลเจ้าแห่งนีเ้ลยก็ว่าได ้
เนื่องจากเป็นตน้ไม ้2 ตน้ที่มีรากที่เช่ือมติดกนั จึงท าใหม้ีผูค้นมาบชูาขอพรใน เรื่องต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรกั 
คูค่รอง ธุรกิจ โชคลาภ 
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 ชมดอกไม ้ณ สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน (Mifune-yama Rakuen) ตัง้อยู่ที่ตีนเขา Mifuneในจงัหวดัซากะ(Saga) เรียกได้

ว่าเป็นสวนขนาดใหญ่ที่จดัแต่งไดแ้บบสวยมากๆแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ นเลยล่ะค่ะ ยิ่งดว้ยท าเลที่ตัง้บริเวณตีนเขายิ่งจะมท าให้
เหมือนสวนแหง่นีถ้กูรายลอ้มดว้ยเทือกเขา โดยพืน้ท่ีของสวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอนมากถึง 150,000 ตารางเมตร บอกเลยว่า
มาช่วงไหนก็ไมผิ่ดหวงั เนื่องจากภายในสวนมีการจดัตกแตง่ไวอ้ยา่งสวยงามหมนุเวียนกนัตลอดทัง้ปี จึงสามารถเขา้ชมไดท้กุ
ฤด ู

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 

 
 สมัผสัอีกธรรมชาติอนังดงามแห่งซะกะ น ้าตกมิคะเอริ (Mikaeri No Taki Fall) เป็นน า้ตกที่สวยงามติดอนัดบัหนึ่งในรอ้ย

ของญ่ีปุ่ นอีกดว้ยจะไหลลงสูแ่มน่  า้อิคิซะ บรเิวณลานจอดรถทางเดินเขา้น าตกริมธารน า้นัน้มีตน้ซากุระและไมด้อกเรียงรายที่
สวนงามอยูท่ัง้รมิสองฝ่ัง อีกจดุถ่ายรูปท่ีสวยงามและสมัผสัธรรมชาติไดอ้ยา่งใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ 

 โทสุ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท ที่ท  าเป็นชอปป้ิงมอลลแ์ห่งนี ้มีตน้แบบมาจากเมืองที่สวยงามทางตอนใตข้องรฐัแคลิฟอรเ์นียที่มี
อากาศสดช่ืนแจ่มใสและมีแสงแดดสอ่งสวา่ง มีทัง้แบรนดใ์นประเทศและแบรนดน์อกที่มาด าเนินกิจการเองโดยตรงกว่า 150 
รา้น และมีศนูยอ์าหารและรา้นอาหารเพียบ ภายในบรรยากาศที่โลง่สบายท าใหเ้ดินเลน่ไดท้ัง้วนัเลย 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ โทสุ พรีเมียม เอาทเ์ลท็ 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั TOSU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 
ยามากุจ ิ– ตลาดปลา คาราโตะ – พพิธิภณัฑสั์ตวน์ ้าชโิมโนเซกิ –  
HELLO KITTY SHINKANSEN – ช้อปป้ิงเทนจนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสูจ่ังหวัดยามากุจิ จงัหวดัที่ตัง้อยูท่างใตส้ดุของเกาะฮอนช ูพิพิธภฑัณส์ตัวน์ ้าชิโมโนเซกิ ตัง้อยูต่ิดกบัช่อง

แคบคนัมอ่น มีทัง้หมด 4 ชัน้ มีการรวบรวมปลาปักเปา้กวา่ 100 ชนิดจากทั่วโลก ซึง่แตกตา่งจากพิพิธภณัฑส์ตัวน์  า้ที่อื่นๆ 
เนื่องจากเมืองชิโมโนเซกินัน้เป็นแหลง่เพาะพนัธุป์ลาปักเปา้ นอกจากนีย้งัมีโซนสตัวน์ า้อื่นๆท่ีหลากหลาย จดุที่นา่สนใจมาก
อีกจดุหนึง่คือ ตูก้ระแสน า้จากช่องแคบคนัมอ่น ซึง่เป็นตูแ้รกในโลกที่มีกระแสน า้ไหลเวียนอยูต่ลอดเวลา ในสว่นของอโุมงคใ์ต้
น า้ ก็จะไดเ้ห็นเพนกวินท่ีนา่รกัวา่ยน า้อยูไ่ดอ้ยา่งชดัเจน ชัน้สองจะพบกบัโลมาแสนรู ้ท่ีโชวพ์น่ฟองอากาศเป็นวงๆ และมกีาร
จดัแสดงโชวค์วามนา่รกัของโลมา และแมวน า้อีกดว้ย 
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 ตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาเมืองยามากจิูมช่ืีอเสยีงมากในเรือ่งปลาปักเปา้ ซึง่การจะน าปลาปักเปา้มาปรุงอาหารผูเ้ป็น
เซฟจะตอ้งมีใบอนญุาตใินการปรุงปลาปักเปา้อีกดว้ย 

 

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา 

 เดินทางสูส่ถานีโคคุระ น าทา่นทดลองนั่งรถไฟชินคนัเซ็น “สาย HELLO KITTY” หรอืรถไฟหวัจรวดเฮลโลคิตตีน้ัน้เอง ทัง้
ภายนอกและภายในถกูตกแตง่ใหเ้ป็นธีมสชีมพขูาวใหค้วามรูส้กึสดใส โดยมีตูร้ถไฟส าหรบัจ าหนา่ยสนิคา้ช่ือดงัของทอ้งถ่ิน
และยงัมตีูโ้ดยสารท่ีตกแตง่ลวดลายเป็นคิดตีท้ัง้หมด จดุเดน่ของตูน้ี่คือ ทา่นสามารถถา่ยรูปคูก่บัคดิตีใ้นชดุยนูิฟอรม์เจา้หนา้ที่
รถไฟไดอ้ีกดว้ย น าทา่นเดินทางถงึสถานีฮากาตะเมืองฟกุโุอกะ  

 
 ชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ทีม่ีช่ือเสยีง ณ เทนจิน เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลกึอยา่งจใุจกบัแบรนดเ์นมมากมาย และ

เครือ่งใชไ้ฟฟา้ กลอ้งถา่ยรูปดิจิตอล นาฬิกา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ท่ีจะเอาใจคณุผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบ
รนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรบัวยัรุน่ เครือ่งส  าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ
อีกมากมาย 

 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ เทนจิน 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเทา่ 
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วันที ่6 สนามบนิฟุกุโอกะ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ[TG649 11.35 – 14.55] 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินฟุกุโอกะ 
11.40 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649  

สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
15.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

 

 

ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

อัตราค่าบริการ :  KYUSHU รถไฟคติตี ้คาวาอี ้6วัน 4คนื โดยสายการบนิไทย   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 10-15 ม.ค.63 40,900 40,900 38,900 8,900.- 28,900 
วนัท่ี 17-22 ม.ค.63 40,900 40,900 38,900 8,900.- 28,900 
วนัท่ี 24-29 ม.ค.63 41,900 41,900 39,900 8,900.- 28,900 

วนัท่ี 31 ม.ค.-05 ก.พ.63 40,900 40,900 38,900 8,900.- 28,900 
วนัท่ี 07- 12 ก.พ.63 43,900 43,900 41,900 8,900.- 28,900 
วนัท่ี 14- 19 ก.พ.63 40,900 40,900 38,900 8,900.- 28,900 
วนัท่ี 21- 26 ก.พ.63 40,900 40,900 38,900 8,900.- 28,900 
วนัท่ี 05- 10 มี.ค.63 42,900 42,900 40,900 8,900.- 28,900 
วนัท่ี 12- 17 มี.ค.63 42,900 42,900 40,900 8,900.- 28,900 
วนัท่ี 17- 22 มี.ค.63 42,900 42,900 40,900 8,900.- 28,900 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
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5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิการบนิไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไข
ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
5.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

หมายเหตุ 
1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
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4.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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