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นัง่รถไฟสายคาวาอีท่ี้สดุในญ่ีปุ่ น “Hello Kitty Shinkansen | ศาลเจ้าดาไซฟ ุ 
ลอ่งเรือชมเมือง | สวนดอกไม้ มิฟเูนะยามะ | ลิม้รสปมู้าญ่ีปุ่ น | น า้ตกมิคะเอริ 

 

 

   

  

KYUSHU รถไฟคิตตี ้คาวาอี ้6วัน 4คืน 

เดนิทาง มกราคม – มีนาคม 2563  

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 40,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG648 01.00 – 08.10) 
วนัที่ 2.  สนามบินฟกุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– คาแนล ซิตี ้– ร้านจ าหน่ายของฝาก – อิออน มอลล์ ฟกุโุอกะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 
วนัที่ 3.  ยานากาวะ – กิจกรรม ลอ่งเรือชมเมือง – ลิม้รสปูม้าญ่ีปุ่ น (ป ูTakezaki) – ศาลเจ้ายโูตคอุินาริ – ถนนสาเกสายฮิเซ็นฮามาชูก ุ–  

 ศาลเจ้าสารพดันกึ โทโยตะมะฮิเมะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัที่ 4.  ศาลเจ้าแห่งความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไม้มิฟเูนะยามะ – น า้ตกมิคะเอริ – โทส ุพรีเมียม เอาท์เลท็ 

วนัที่ 5.  ยามากจุิ – ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภัณฑ์สตัว์น า้ชิโมโนเซกิ – HELLO KITTY SHINKANSEN – ช้อปปิง้เทนจิน 

วนัที่ 6.  สนามบินฟกุโุอกะ-สนามบินสวุรรณภูมิ (TG649 11.40 – 15.40) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 01.00 – 08.10) 

21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

วันที่ 2 
สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซิตี ้– ร้านจ าหน่ายของฝาก –  
อิออน มอลล์ ฟุกุโอกะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

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

08.10 น. เดินทางถงึ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าแห่งต านานปราชญ์คนส าคนของญ่ีปุ่ น ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ คือศาลเจ้าท่ีตัง้อยู่ ในดาไซฟุ 

ซึ่งเคยเป็นที่ท าการของรัฐบาลประจ าจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 เมื่อปี 901 รัฐมนตรีฝ่ายซ้าย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ 
(Fujiwara no Tokihara) ได้วางแผนเพื่อท าให้คู่แข่งของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถูกลดขัน้ลง
จากต าแหน่งในชัน้ศาลกลายเป็นข้าราชการชัน้ผู้ น้อยประจ าที่ดาไซฟ ุหลงัจากนัน้ซุกะวะระจบชีวิตลงที่นั่นและถูกฝังอยู่ที่นี่ใน
ฐานะเทพผู้คุ้มครอง  นอกจากนีเ้ขายงัเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ การอทุิศตนและโชคลาภ ศาลเจ้าดาไซฟ ุ
เท็นมันก ุดึงดดูผู้คนที่มาเย่ียมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี อีกทัง้ยังได้รับความนิยมอย่างย่ิงในหมู่นกัเรียนที่ก าลงั
เตรียมสอบ ที่ผู้คนพากันมาสกัการะบูชาขอพร โดยเฉพาะด้านการเรียนการศึกษา ทัง้สองฝ่ังถนนที่เดินเข้าบริเวณศาลเจ้า
ยังต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่ระลกึ และขนมขึน้ชื่อตามต านาน อุเมะกาเอะโมจิ รวมทัง้สตาร์บัคส์ที่ตกแต่งได้สวยงามติด
อนัดบัโลกอีกด้วย 

 

 
 คาแนลซิตี ้เป็นศนูย์การค้าและความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองที่อยู่

ในเมือง" ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่าน
กลางศูนย์กลางค้า คาแนลซิตีตัง้อยู่ติดกับย่านบันเทิงและอยู่ระหว่างศูนย์กลางธุรกิจและการค้าปลีกของฟุกุโอกะ จึงเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองได้อย่างมาก จัดเป็นโครงการพัฒนาโดยเอกชนที่ ใหญ่ที่สุดใน
ประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่ น (1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับพืน้ที่ 234,460 ม²) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจินตนาการอย่างมี
ลกัษณะเด่นเฉพาะด้วยประติมากรรมรูปโค้งและน า้พุจ านวนมาก และออกแบบอาคารไม่ให้มองเห็นทิวทัศน์ของเมือง
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ภายนอกมากนกั เพื่อสร้างบรรยากาศคล้ายโอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 

 ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกมาตรฐานญ่ีปุ่น แหลง่รวม เคร่ืองส าอางค์ และผลิตภัณฑ์นานาชนิด ที่เป็นที่นิยม ในการเลือก
ซือ้กลบัเป็นของฝากของที่ระลกึอนัได้มาตรฐานการผลติของญ่ีปุ่ น เช่น เคร่ืองส าอางค์ โฟมล้างหน้า ครีมบ ารุงผิว และข้าวของ
เคร่ืองใช้ต่างๆ ที่ราคาเกินคุ้ม จากนัน้ให้ท่านได้เลือกซือ้สนิค้าเคร่ืองอปุโภคบริโภค ณ ห้างยอดฮิตของญ่ีปุ่ น Aeon Mall ซึง่ทุก
สาขาได้รวบรวมสนิค้า ทัง้แบรนด์เนมช่ือก้องโลก และแบรนด์พืน้เมืองของญ่ีปุ่ นที่เป็นที่นิยมในการเลือกซือ้ใช้ ทัง้อาหาร ขนม 
ผัก ผลไม้สด คุณภาพดีมีมาตรฐาน ที่คนญ่ีปุ่ นท้องถ่ินนิยมมาเลือกซือ้ใช้ซือ้ทานกัน จนได้เวลาอันควร น าท่านเดินทางสู่
โรงแรมที่พกั ผ่อนคลายเพื่อสขุภาพด้วยออนเซ็นน า้แร่ร้อนธรรมชาติ 

 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

**พิเศษ!!! บุพเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ พร้อมน า้จิม้รสเด็ด** 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ ท่ีพัก SEKIA ONSEN หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 
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วันที่ 3 
ยานากาวะ – กิจกรรม ล่องเรือชมเมือง – ลิม้รสปูม้าญ่ีปุ่น (ปู Takezaki) – ศาล
เจ้ายูโตคุอินาริ – ถนนสาเกสายฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิ
เมะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู ่เมืองยานากาวะ เมืองแห่งนีต้ัง้อยู่ทางตอนใต้ของจ.ฟุกโุอกะเป็นเมืองที่ยังคงหลงเหลอือาคารบ้านเมืองเก่าแก่ของ

ญ่ีปุ่ น โดยเราสามารถ ลอ่งเรือบนธารน า้ภายในเมือง เพื่อสมัผัสบรรยากาศราวกับย้อนเวลากลบัไปสู่ญ่ีปุ่ นสมัยก่อนได้อย่าง
ชิลล์ๆ เนื่องจากภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยคลองมากมาย จึงได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสายน า้ไปโดยปริยาย นอกจากนีก็้ยัง
ตัง้อยู่ติดทะเลอาริอาเกะซึง่อดุมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติด้วย ที่นี่จึงขึน้ชื่อเร่ืองความหลากหลายของปลาทะเล
และเต็มไปด้วยผลติภัณฑ์เฉพาะทางแม่น า้และทะเลตามไปด้วย เช่น สาหร่ายและปลาไหล 

 

 
 เดินทางสู่เมืองทาระแหล่งจับปูชื่อดังของคิวชู ต้องที่จังหวัดซะงะ (Saga Prefecture) เรียกว่า Takezaki Crab (ปูทะเคะ

ซะคิ) ซึ่งจับได้มากที่แถบทะเลอะริอะเคย หน้าตาก็ละม้ายจะเป็นพี่น้องกับปูม้าบ้านเรา (ปูม้าญ่ีปุ่ นเรียกว่า วะทะริงะนิ = 
watarigani) 

กลางวัน รับประทานเมนูพิเศษ ข้าวหน้าปูม้าญ่ีปุ่น ณ เมืองทาระ 
 ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ อีกหนึง่ศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองซากะ (Saga) ที่มีอายุหลายร้อยปีถูกสร้างขึน้เมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 1688 

ซึง่เป็นศาลเจ้าที่ยู่ศาสนาพทุธนิกายชินโตเป็นศาลเจ้าประจ าตระกูลนาเบะชิมะ (Nabeshima clan) ผู้ปกครองเมืองซากะ ใน
สมยัเอโดะ และยงัเป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และส าคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟชุิมิอินาริ (Fushi-mi Inari Shrine)ใน
เกียวโต(Kyoto) และศาลเจ้าคะซะม่าอินาริ (Kasama Inari Shrine) ในอิบาระกิ(Ibaraki)อีกด้วย โดยเป็นที่ประทับของเทพ
เจ้าศกัด์ิสทิธ์ิ ท าให้มีผู้คนจ านวนมากมกัจะนิยมมาสกัการะขอพรเพื่อให้ทัง้การเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรและธุรกิจต่างให้
มีความส าเร็จอย่างไม่ขาดสาย แถมยังเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆของเมือง ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดใูบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากรุะบาน
สะพร่ัง มีจุดที่เมื่อมาแล้วต้องไปเช็กอินก็ตรงส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยังมีสะพานสีแดงคู่กับแม่น า้สายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่
สวยงามเลยทีเดียว บริเวณด้านหน้าศาลเจ้ายงัมีร้านค้าขายของที่ระลกึท้องถ่ินที่น่ารักมากมายเรียงรายอยู่ด้วย 
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 ถนนสายสาเกฮิเซ็นฮามาชูกุ (Hizen Hamashuku) ถนนเก่าแก่แห่งคาชิมะ เรียกได้ว่าเป็นอีกไฮไลต์ของเมืองซากะ ย่านที่

ขึน้ชื่อเร่ืองร้านสาเกและโรงงานท าสาเกอันโด่งดัง ที่แฝงตัวอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนเก่าแก่อายุนับร้อยๆปี เป็นอีกหนึ่ง
สถานที่ ที่น่ามาเดินเลน่กินลมชมวิวสดุๆ นอกจากจะได้พบกบัร้านขายสาเกขึน้ชื่อของเมืองแล้ว ยงัเจอกับร้านขายของน่ารักๆ 
ที่เป็นงาน Handmade เก๋ๆ ชิคๆ ที่ไม่เหมือนใครแน่นอน ได้เวลาอนัควรเดินทางสูเ่มืองน า้แร่ผิวสวย 

 ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะหรือที่เรียกว่า“ปลาดุกนามะสึซามะ” ผู้ ให้พรผิวสวยโทโยทามะฮิเมะคือผู้ รับใช้เจ้า
หญิงโอโตะฮิเมะแห่งวงับาดาล เร่ืองเล่ามีอยู่ว่าเมื่อครัง้ที่โทโยทามะฮิเมะเดินทางมาเยือนอุเรชิโนะ นางได้พบกับปลาดุกตัว
ใหญ่ที่ได้รับบาดเจ็บ จงึราดน า้ร้อนที่ผดุขึน้มาใสแ่ล้วพบว่าผิวของมนัสวยขึน้ ภายในศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะจินจะมี “ศาลนา
มะสึ” ที่เชื่อกันว่าถ้าสัมผัส “ปลาดุกนามะสึซามะ” ซึ่งท าจากดินสีขาวลื่นเป็นมันวาว ผู้ นัน้ก็จะมีผิวที่ขาวและสวยเฉก
เช่นเดียวกัน ท าให้นักท่องเที่ยวหญิงนิยมมาสกัการะศาลเจ้าแห่งนีเ้ป็นจ านวนมาก จากนัน้ให้ท่านได้สมัผสัการแช่ออนเซ็นที่
เชื่อกนัว่าท าให้ผิวสวยมากแห่งเมืองอเุรชิโนะ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ ท่ีพัก URESHINO ONSEN หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันที่ 4 
ศาลเจ้าแห่งความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ – น า้ตกมิคะเอริ – 
โทสุ พรีเมียม เอาท์เล็ท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าทาเคโอะ เรียกอีกชื่อได้ว่า โกชะไดเมียว (Goshadaimyo) เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สดุในเมืองนี ้เมื่อเข้าไปจะพบกับ

ต้นไม้ (Okusu) ขนาดใหญ่ตระง่านตาที่มีอายุถึง 3,000 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นไม้ศักด์ิสิทธ์ิของศาลเจ้าแห่งนีเ้ลยก็ว่าได้ 
เนื่องจากเป็นต้นไม้ 2 ต้นที่มีรากที่เชื่อมติดกัน จึงท าให้มีผู้คนมาบูชาขอพรใน เร่ืองต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความรัก 
คู่ครอง ธุรกิจ โชคลาภ 

 ชมดอกไม้ ณ สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน (Mifune-yama Rakuen) ตัง้อยู่ที่ตีนเขา Mifuneในจังหวัดซากะ(Saga) เรียกได้
ว่าเป็นสวนขนาดใหญ่ที่จัดแต่งได้แบบสวยมากๆแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ นเลยล่ะค่ะ ย่ิงด้วยท าเลที่ตัง้บริเวณตีนเขาย่ิงจะมท าให้
เหมือนสวนแห่งนีถู้กรายล้อมด้วยเทือกเขา โดยพืน้ที่ของสวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอนมากถงึ 150,000 ตารางเมตร บอกเลยว่า
มาช่วงไหนก็ไม่ผิดหวัง เนื่องจากภายในสวนมีการจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามหมุนเวียนกนัตลอดทัง้ปี จึงสามารถเข้าชมได้ทุก
ฤด ู

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 สมัผัสอีกธรรมชาติอันงดงามแห่งซะกะ น า้ตกมิคะเอริ (Mikaeri No Taki Fall) เป็นน า้ตกที่สวยงามติดอันดับหนึ่งในร้อย

ของญ่ีปุ่ นอีกด้วยจะไหลลงสู่แม่น า้อิคิซะ บริเวณลานจอดรถทางเดินเข้าน าตกริมธารน า้นัน้มีต้นซากรุะและไม้ดอกเรียงรายที่
สวนงามอยู่ทัง้ริมสองฝ่ัง อีกจดุถ่ายรูปที่สวยงามและสมัผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดกบัธรรมชาติ 

 โทสุ พรีเมียม เอาท์เล็ท ที่ท าเป็นชอปปิง้มอลล์แห่งนี ้มีต้นแบบมาจากเมืองที่สวยงามทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่มี
อากาศสดชื่นแจ่มใสและมีแสงแดดส่องสว่าง มีทัง้แบรนด์ในประเทศและแบรนด์นอกที่มาด าเนินกิจการเองโดยตรงกว่า 150 
ร้าน และมีศนูย์อาหารและร้านอาหารเพียบ ภายในบรรยากาศที่โลง่สบายท าให้เดินเลน่ได้ทัง้วันเลย 

 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ โทสุ พรีเมียม เอาท์เล็ท 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ ท่ีพัก TOSU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
ยามากุจิ – ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ชิโมโนเซกิ –  
HELLO KITTY SHINKANSEN – ช้อปป้ิงเทนจิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสูจ่ังหวัดยามากุจ ิจงัหวัดที่ตัง้อยู่ทางใต้สดุของเกาะฮอนช ูพิพิธภัฑณ์สัตว์น า้ชิโมโนเซกิ ตัง้อยู่ติดกบัช่อง

แคบคนัม่อน มีทัง้หมด 4 ชัน้ มีการรวบรวมปลาปักเป้ากว่า 100 ชนิดจากทัว่โลก ซึง่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์สตัว์น า้ที่อื่นๆ 
เนื่องจากเมืองชิโมโนเซกินัน้เป็นแหลง่เพาะพนัธุ์ปลาปักเป้า นอกจากนีย้งัมีโซนสตัว์น า้อื่นๆที่หลากหลาย จดุที่น่าสนใจมาก
อีกจดุหนึง่คือ ตู้กระแสน า้จากช่องแคบคนัม่อน ซึ่งเป็นตู้ แรกในโลกที่มีกระแสน า้ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของอโุมงค์ใต้
น า้ ก็จะได้เห็นเพนกวินที่น่ารักว่ายน า้อยู่ได้อย่างชดัเจน ชัน้สองจะพบกบัโลมาแสนรู้ ที่โชว์พ่นฟองอากาศเป็นวงๆ และมีการ
จดัแสดงโชว์ความน่ารักของโลมา และแมวน า้อีกด้วย 
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 ตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาเมืองยามากจูิมีช่ือเสียงมากในเร่ืองปลาปักเป้า ซึ่งการจะน าปลาปักเป้ามาปรุงอาหารผู้ เป็น
เซฟจะต้องมีใบอนุญาติในการปรุงปลาปักเป้าอีกด้วย 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา 
 เดินทางสูส่ถานีโคคุระ น าท่านทดลองนัง่รถไฟชินคนัเซ็น “สาย HELLO KITTY” หรือรถไฟหวัจรวดเฮลโลคิตตีน้ัน้เอง ทัง้

ภายนอกและภายในถกูตกแต่งให้เป็นธีมสชีมพขูาวให้ความรู้สกึสดใส โดยมีตู้ รถไฟส าหรับจ าหน่ายสนิค้าช่ือดงัของท้องถ่ิน
และยงัมีตู้ โดยสารที่ตกแต่งลวดลายเป็นคิดตีท้ัง้หมด จดุเด่นของตู้นี่คือ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กบัคิดตีใ้นชดุยนูิฟอร์มเจ้าหน้าที่
รถไฟได้อีกด้วย น าท่านเดินทางถงึสถานีฮากาตะเมืองฟกุโุอกะ  

 
 ช้อปปิง้ย่านการค้าที่มีชื่อเสยีง ณ เทนจนิ เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลกึอย่างจใุจกบัแบรนด์เนมมากมาย และ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเลน่เกมส์ หรือสนิค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้าแบ
รนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางย่ีห้อดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ
อีกมากมาย 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ เทนจนิ 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ ท่ีพัก FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินสุวรรณภูมิ [TG649 11.35 – 14.55] 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินฟุกุโอกะ 
11.40 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649  

สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
15.40 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

. 
 
 

อัตราค่าบริการ :  KYUSHU รถไฟคิตตี ้คาวาอี ้6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย   

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 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 [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบนิ  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท  
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4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได้ **  
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- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

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

7.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

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

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธรุกิจ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ท่ีไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบัติท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

 


