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เทีย่วตอนใตญ้ีปุ่น่ สมัผสัความงดงามของธรรมชาต ิ

เทศกาลสายรุง้ปลาคารฟ์ เทศกาลประจ าป ี1 ปมีคีรัง้เดยีว 

ศาลเจา้โมโตโนะสมุ ิอนิาร ิมชีือ่เสยีงเรือ่ง เสาโทรอิสิแีดง

จ านวน 123 ตน้  

แชอ่อนเซน็ 2 คนืเตม็ ชอ้ปปิง้จใุจกลางเมอืงฟคุโุอกะ 

 

 อาหาร

ญีปุ่น่แบบ

ดัง้เดมิ 

เทศกาลสงกรานต ์10 – 15 เมษายน 

2563   ราคา 61,900 บาท.- 

TG 648  BKK-FUK 00.50 – 

08.00  

TG 649  FUK-BKK 11.35 – 
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21.00  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาวเ์ตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

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

DAY 1 กรงุเทพฯ  

วนัที ่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรงุเทพฯ      

2 
สนามบนิฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– โทสเุอา้ทเ์ลท – 

เทศกาลสายรุง้ปลาคารฟ์ – ทสึเอทาเตะ ออนเซน็ 
 

  

HIZENYA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ทสเึอทาเตะ ออนเซน็ – หมูบ่า้นยฟุอุนิ – โมจโิกะทาวน ์– 

ศาลเจา้โมโตโนะสมุ ิอนิาร ิ– ยามากจุ ิ
   

NEW TANAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ยามากจุ ิ– ถ า้อะคโิยชโิด – วดัรรุโิคจ ิ– นั่งรถรางไฟฟา้

ภเูขาซารากรุะ – ชอ้ปปิง้คาแนลซิตี  – ฟกุโุอกะ   
- 

TOEI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ฟกุโุอกะ – ตลาดเชา้โยบโุกะ – ปราสาทคาราส ึ– 

ดวิตี ฟร ี– ชอ้ปปิง้ยา่นเทน็จนิ – ฟกุโุอกะ 
  

- 
TOEI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 ฟกุโุอกะ – สนามบนิฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ 
 

  
 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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00.50  ออกเดนิทางสู่ สนามบินฟกุโุอกะ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 648 

08.00 ถงึ สนามบินฟุกโุอกะ (เวลาท้องถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจา้ชนิโตอนัเก่าแก่และมชีื่อเสยีงที่สุดของฟุกุโอกะ สรา้งขึน้ในปี

ค.ศ. 905 เพื่ออุทศิแด่ท่านมจิซิาเนะ ซงึาวาระ ศลิปินด้านวรรณคดจีนีและการศกึษา ซึง่ไดร้บัการ

ยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมปัิญญา จงึมนีักเรยีนนิสตินักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อ

ความส าเรจ็การศกึษาไมเ่วน้ในแต่ละวนั รปูปัน้ววัหน้าศาลเจา้ เชื่อกนัว่าถา้ลูบตามส่วนต่างๆ เราจะ

มสีุขภาพดทีีบ่รเิวณนัน้ๆไปด้วย ถ้าลูบตรงบรเิวณหวั ลูบเขากจ็ะมหีวัด ีเรยีนเก่ง ฉลาด และหาก

เดนิอธษิฐานขา้มสะพานแดงทัง้ 3 สะพาน เปรยีบเสมอืนการเดนิผ่านอดตีไปปัจจุบนั และสู่อนาคต

แห่งความส าเรจ็ ที่ส าคญัอกีแห่ง คอื ต้นบ๊วย หลากหลายพนัธุ์กว่า 6 ,000 ต้นเจรญิเตบิโตอยู่ทุก

แห่งภายในวดั ท าใหบ้รรยากาศแสนรื่นรมยแ์ละไม่ลมื ระหว่างทางเขา้ออกศาลเจา้หากท่านสงัเกตุ

จะมนี ้าเตา้แขวนอยูเ่ตม็ไปหมด ซึง่เชื่อกนัว่าถา้เขยีนชื่อเดก็แรกเกดิใส่ลงไปในน ้าเต้าแลว้เทพเจา้จะ

คุ้มครองเดก็ให้ปลอดภยั อิสระให้ท่านเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืงกว่า 100 แห่งบรเิวณหน้าวดั ห้าม

พลาด ขนมอุเมะกาเอะ โมจ ิ(โมจใิสบ้๊วย) ซึง่เป็นขนมทีข่ ึน้ชื่อของสถานทีแ่ห่งนี้ 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู่ โทสุเอ้าท์เลท เอ้าท์เลทที่

ได้รบัความนิยมมากที่สุดในเขตควิชู ท่านจะ

ได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์

เนมหลากหลายชนิด  จากทัว่ โลก  เช่ น 

COACH, PRADA, ARMANI, DUNHILL, 

DAY 2 สนามบนิฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– โทสเุอา้ทเ์ลท – เทศกาลสายรุง้ปลาคารฟ์ –  

ทสเึอทาเตะ ออนเซน็ 
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LEGO, GAP, NIKE, ADIDAS, PUMA, LEVI’S และรา้นคา้แฟชัน่น าอกีมากมายของคนทุกวยั 

น าท่านเดนิทางสู่ ทสึเอทาเตะ ออนเซน็ (Tsuetate Onsen Koinobori) ชม เทศกาลสายรุ้ง

ปลาคารฟ์ เป็นเทศกาลประจ าปี จดัขึน้ตัง้แต่วนัที่ 1 

เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม มีการประดับสายรุ้ง

ปลาคร์พกว่า  3500 สาย แขวนพาดผ่านเหนือ

แม่น ้าทสึเอทาเตะ ที่ไหลผ่านใจกลางเมอืง รูปปลา

คาร์ฟนี้ เ ป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและ

พละก าลงั เนื่องจากปลาคาร์ฟนัน้เป็นปลาที่มคีวาม

พยายามสูง และสามารถว่ายทวนแม่น ้าเชี่ยวหรอืแมก้ระทัง่น ้าตก ธงปลาคารฟ์นัน้มตีัง้แต่สแีดง สี

ม่วง สฟ้ีา และสเีขยีว เป็นภาพที่งดงาม โดยสองฝัง่แม่น ้าจะมทีางเดนิลาดซเิมนต์ทอดตวัยาวไป

ประมาณหนึ่งกโิลเมตร ท่านสามารถเดนิชมความงามรมิสองฝัง่น ้าทีน่ี้ได ้ 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั ทสึเอทาเตะ ออนเซน็ ณ HIZENYA HOTEL หรอื

เทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์  

หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชญิท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้น

ใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้เลือดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรี้กระเปร่าผวิพรรณสดใสมี

น ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่

แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าใหม้ผีูก้ล่าวว่า => หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่าน

มาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าเดนิทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านหตักรรม ภายในหมู่บ้านมรี้านค้าการฝีมอืมากมายชมร้าน

เครื่องแก้ว รา้นขนมญี่ปุ่ นปรุงสดๆ รอ้นๆ และ สะอาดสะอ้าน 

และเลอืกซื้อของที่ระลกึมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ 

ชมพนัธุ์ปลา ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัยในทะเลสาบอย่าง

ธรรมชาต ิหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านเลก็ๆ ที่ล้อมรอบไปด้วย

ภูเขา มธีรรมชาติงดงามซึ่งได้รบัการดูแลรกัษาเป็นอย่างดี มี

DAY 3 ทสเึอทาเตะ ออนเซน็ – หมูบ่า้นยฟุอุนิ – โมจโิกะทาวน ์– ศาลเจา้โมโตโนะสมุ ิอนิาร ิ– ยามา

กจุ ิ
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การท าเกษตรกรรมในเมอืง และเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัเมอืงหนึ่งของญีปุ่่ น  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ JR MOJIKO หรอื “MOJIKO RETRO TOWN” จุดเชื่อมต่อระหว่างเกาะควิชูและเกาะ

ใหญ่ฮอนช ูเนื่องดว้ยเป็นเมอืงท่าตดิรมิทะเล อากาศด ีจงึเป็น

สถานทีท่ี่ผูค้นนิยมมาพกัผ่อน รวมถงึบุคคลที่มชีื่อเสยีงต่างๆ 

แมแ้ต่อลัเบริต์ ไอสไตน์ กเ็คยเดนิทางมาพกัผ่อน ในอดตีโมจิ

โกะเ ป็นท่าเรือการค้าขนาดใหญ่ที่ ใช้ติดต่อค้าขายกับ

ชาวต่างชาต ิอาคารบา้นเรอืนจงึดูทนัสมยัเป็นแบบสไตลย์ุโรป 

อสิระใหท้่านเดนิชมพรอ้มเกบ็ภาพความประทบัใจสถานีรถไฟซึง่ภายในยงัคงกลิน่อายและ สถาปัต

กรรมแบบยอ้นยคุไวเ้ป็นอยา่งด ีรวมถงึเจา้หน้าทีส่ถานีทีย่งัคงสวมใส่เครือ่งแบบเก่า  

น าท่านสู่ ศาลเจ้าโมโตโนะสุมิ อินาริ (MOTONOSUMI INARI SHRINE) มชีื่อเสยีงในเรื่อง      

เสาโทริอิสีแดงจ านวน 123 ต้น ทีต่ ัง้เรยีงรายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร ตดักบัน ้าทะเลสนี ้าเงนิ 

และสเีขยีวของต้นไมใ้บหญ้า ศาลเจา้แห่งน้ีเป็นทีป่ระทบัของดวงวญิญาณศกัดิส์ทิธิท์ ีแ่ยกออกจาก

ศาลเจ้าไทโกดานิ (TAIKODANI INARI) ในจงัหวดัชมิาเนะ เมือ่ประมาณ 60 ปีก่อน เล่ากนัว่าเทพ

เจา้แปลงกายเป็นสุนัขจิง้จอกสขีาวไปปรากฏกายในฝันของชาวประมงคนหนึ่งเพื่อบอกให้ตัง้ศาล

เจา้ในพื้นที่นี้ ชาวญี่ปุ่ นเชื่อกนัว่า เสาโทรอิทิี่ทอดยาวคล้ายอุโมงค์หากเดนิอธษิฐานเกี่ยวกบัเรื่อง

ต่างๆ เช่น ขอใหป้ระกอบธุรกจิส าเรจ็ ขอใหเ้ดนิทางปลอดภยั เป็นตน้  

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ยามากุจิ ณ 

NEW TANAKA HOTEL                  หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์  

หลงัรบัประทานอาหารแล้วเชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ 

ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อน

คลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วย

ระบบการเผาผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงทีค่วามอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่ นนี่เอง

ท าใหม้ผีูก้ล่าวว่า => หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ อทุยานแห่งชาติอาคิโยชิได เมอืงมเินะ จงัหวดัยามากุจ ิเมอืงทีอ่ดตีเคยเป็นแนวปะการงั

มาก่อน น าท่านชม ถ า้อาคิโยชิโด ถ ้าหนิปนูขนาดใหญ่อนัดบัต้นๆ ของญี่ปุ่ น ลกึลงไปใต้ดนิ 100 

เมตร เกดิจากธรรมชาตขิองหนิปนูทีก่่อตวัขึน้มามรีะยะทาง

กว่า 9 กโิลเมตร อสิระใหท้่านได้ชมแนวหนิรูปทรงต่างๆ 

เช่น โคกะเนะบะชิระ (เสาทองค า) และเฮียะคมุะอิซาระ 

(จานร้อยใบ) ความงดงามพเิศษจากธรรมชาตอินัยิง่ใหญ่

ทีใ่ชเ้วลาก่อตวัมานานนับลา้นปีตามอธัยาศยั ปลายอุโมงค์

ท่านจะไดช้มความงดงามของน ้าตกน ้าสฟ้ีาโคบอลตท์ีส่วยงามดุจอญัมณลี ้าค่า  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ วดัรริุโคจิ (RURIKOJI TEMPLE) เจดยีห์า้ชัน้ ซึง่สรา้งขึน้ในปี 1442 นับเป็นเจดยีท์ีต่ดิ

อนัดบั 1 ใน 3 เจดยี์ที่ยิง่ใหญ่และสวยงามที่สุดในญี่ปุ่ น (เจดยีอ์กี 2 แห่งตัง้อยู่ที่ วดัโฮรวิจ ิ

(HORYUJI TEMPLE) ในนาราและ วดัไดโกจ ิ(DAIGOJI 

TEMPLE) ในเกียวโตข้อมูลที่น่าสนใจ ถูกสร้างขึ้นเพื่อไว้

อาลยัให้แก่ โยชฮิโิร อูจ ิ ซึง่ไดเ้สยีชวีติในการต่อต้านการก่อ

กบฏ ทีเ่รยีกว่า กบฏอูเออ ิเจดยีม์คีวามสงูทัง้หมด 31.2 เมตร 

รูปแบบสถาปัตยกรรมจะออกไปทางศิลปะของญี่ปุ่ น 

ผสมผสานกบัการสถาปัตยกรรมของจนี หลงัคาไดส้รา้งขึน้จากเปลอืกไมไ้ซปรสัทีถู่กทอรวมกนั ซึง่

ถอืไดว้่าเป็นเจดยี ์5 ชัน้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด  

จากนัน้น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นัง่รถรางไฟฟ้า เดินทางขึ้นสู่ยอด เขาซารากรุะ โดยต้อง

เดนิทางสองต่อ คอื จากสถานี Sanroku ไต่เขาขึ้นไปยงั

สถานีปลายทาง Sanjo จากนัน้นัง่ slope car ขึน้ไปยงัจุด

ชมวิว ภูเขาซารากุระ เป็นเขาที่สูงที่สุดใน คติะควิชู เป็น

ส่วนหนึ่งของอุอุทยานแห่งชาตคิติะควิชู ด้วยความสูง 622 

เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ณ จดุชมววิดา้นบน ท่านจะพบกบั

ความงดงมของเมอืงคติะควิชู ไดอ้ย่างกวา้งไกลสุดสายตา อกีทัง้ท่านยงัสามารถมองเหน็ ท่าเรือโม

จโิกะและเมอืงต่างๆ ทีอ่ยูร่อบคติะควิชจูากดา้นบนยอดเขาน้ีไดอ้กีดว้ย  

DAY 4 
ยามากจุ ิ– ถ้ าอะคโิยชโิด – วดัรรุโิคจ ิ– นัง่รถรางไฟฟา้ภเูขาซารากรุะ – ชอ้ปปิง้คาแนลซติี ้–  

ฟกุโุอกะ 
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น าท่าน ช้อปป้ิงคาแนลซิต้ี ห้างสรรพสนิค้าที่ถูกออกแบบ

ขึน้มาโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส โดยมรีปูแบบทีไ่ม่เหมอืนใคร 

โดยสรา้งขึน้มาเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท าเป็นเมอืงเมอืงหนึ่ง

ที่รวบรวมสิง่อ านวยความสะดวกทุกอย่างมาไว้ที่นี่ ไม่ว่าจะ

เ ป็นโรงหนัง  ห้างสรรพสินค้า ที่จ ัดแสดงนิทรรศการ 

รา้นอาหาร ร้านราเมง็ เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เลอืกซื้อสนิค้าตามอธัยาศยั อาหารมื้อแนะน า!!     

ขอเชิญท่านล้ิมรสชาติของราเมง็ฟุกโุอกะสูตรฮากาตะ ทีเ่ข้ียวจากน ้ าซุปกระดูกหมูเป็น

เวลานานกว่า 8 ช.ม. !! 

**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั ฟกุโุอกะ ณ TOEI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ ตลาดเช้าโยบุโกะ ตลาดสดที่ขายอาหารทะเลนานา

ชนิด ยูบุโกะเป็นเมอืงท่าเรอือยู่ทางตอนเหนือสุดของจงัหวดัซา

กะ ขึน้ชื่อในเรื่องปลาหมกึซึ่งมอียู่ 4-5 ประเภท เนื้อปลาหมกึจะ

ใสมากจน สามารถมองเหน็ฝัง่ตรงกนัขา้มได้ชดัเจน หากได้ลอง

ชมิท่านซาชมิปิลาหมกึท่านจะรู้สกึถงึเนื้อที่เหนียวนุ่มและความ

หวานทีก่ระจายไปทัว่ปาก อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมตลาดตามอธัยาศยัหรอืแวะทานอาหารทะเลสดๆ 

 จากนัน้น าท่านสู่ ปราสาทคาระซึ ถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ 1608 ช่วงตอนต้นยุคสมยัเอะโดะ โดยได

เมยีวรุน่แรก ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 7 ปี เนื่องจากตวัปราสาท

หันหน้าสู่ทะเลในขณะที่มีป่าสนเรียงรายอยู่ทัง้ทางฝั ่ง

ตะวันออกและตะวันตก ท าให้ปราสาทถูกมองเห็น

เหมอืนกบัว่าเป็นนกกระเรยีนทีก่ าลงับนิ จงึมชีื่อเรยีกอกีชื่อ

หนึ่งว่า "ปราสาทไมซึร"ุ เป็นที่รูจ้กักนัดวี่ามชีื่อเสยีงของ

จงัหวดัในเรือ่งความงามของดอกซากุระและดอกฟูจทิีบ่านในแต่ละฤดภูายในปราสาทม ี5 ฐาน 5 ชัน้ 

ภายในจดัแสดงอาวุธสงครามและขอ้มลู ต่างๆ บนตวัปราสาทท่านสามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของป่า

สนนิจโินะมาซบึาระและอ่าวคาระซไึดจ้ากหอชมววิบนชัน้สงูสุด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

DAY 5 ฟุกุโอกะ – ตลาดเช้าโยบุโกะ – ปราสาทคาราสึ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน – ฟุกุโอกะ 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสุ่รา้น ดิวต้ีฟรี รา้นสนิคา้ปลอดภาษีทีส่ะดวกครบครนัดว้ยสนิคา้มากมายให้

ท่านได้เลอืกสรร ไม่ว่าจะเป็น เครื่องประดบั เครื่องส าอางค์ ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิ ขนมและของฝาก

มากมาย อสิระใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกหาสนิคา้ตอ้งตาตอ้งใจตามอธัยาศยั 

 น าท่านชอ้ปป้ิง “เทน็จิน” ยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงของฟุคุโอกะ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจ่าย

ซื้อของที่ระลกึอย่างจุใจกบัแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา 

เครื่องเล่นเกมส์ หรอืสนิค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า

แฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอื่นๆอกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั ฟกุโุอกะ ณ TOEI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

11.35 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 649 

14.55  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

*************************************************** 

 

 

 

 

DAY 6 ฟุกุโอกะ – สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง : 10 – 15 เมษายน 2563 เทศกาลสงกรานต์ 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 61,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      60,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      60,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 59,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 26,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 
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 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,500 เยน/คน/ทริป   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 21 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคา

ทวัร ์

หมายเหต ุ

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 
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1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
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