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KTN_รหัสทัวร์ K1996 จุดออกเดนิทาง: จุดนัดรวมตัว (จังหวดัฟุกโุอกะ) (1วนั)

[Packaged Plan]แพค็เกจรถเช่าส่วนตัว 8 ช่ัวโมง.. Uminonakamichi Seaside Park

・ตลาดยานะกบิะชิ-เร็นโกะ・ศาลเจ้าคุชิดะ・Canal City Hakata 

 

 

Highlights  

1. ท่องเที่ยวแบบส่วนตวัดว้ยแพค็เกจรถเช่า 8 ชัว่โมง พร้อมพนกังานขบัรถส่ือสารภาษาองักฤษ 
2. เดินทางดว้ยรถเช่าจุไดสู้งสุด 5 ท่าน และ 9 ท่าน 
3. Uminonakamichi Seaside Park…เยีย่มชมสวนสาธารณะของรัฐที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 300 เฮก
เตอร์ มีทั้งสวนดอกไมใ้นฤดูกาล สวนสตัว ์สวนนํ้ า และอ่ืนๆอีกมากมายใหไ้ดเ้พลิดเพลินกนั  
※แพค็เกจน้ีไม่รวมค่าเขา้สวนนํ้ า (สวนนํ้ าเปิดใหบ้ริการตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม - กลางเดือนกนัยายน ผู ้
ที่สนใจสามารถซ้ือตัว๋ไดท้ี่จุดใหบ้ริการในวนัเดินทาง) 
4. ตลาดยานะกิบะชิ-เร็นโกะ…รับประทานอาหารกลางวนัไดต้ามอธัยาศยั ณ ตลาดเชา้ที่มีร้านคา้ตั้งเรียงราย
เป็นระยะทาง 100 เมตร กวา่ 50 ร้าน 
5. ศาลเจา้คุชิดะ…สกัการะศาลเจา้สาํหรับจดังานเทศกาลมาตั้งแต่สมยัก่อนในเมืองฮากาตะ ซ่ึงที่ศาลเจา้แห่ง
น้ีมี "โอมิคุจิ (กระดาษทาํนายโชคชะตะ)" สาํหรับทาํนายโชคชะตาใน 1 ปี พร้อมทั้งมีคาํแปลเป็น
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลีสาํหรับนกัท่องเที่ยวต่างชาติอีกดว้ย (ราคา 50 เยน/คร้ัง) 
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6. Canal City Hakata…ชอ้ปป้ิงที่ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ตั้งอยูริ่มนํ้ า มีทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ 
และอ่ืนๆอีกมากมาย ในพื้นที่กวา่ 43,500 ตารางเมตร ซ่ึงครึกคร้ืนไปดว้ยผูค้นจาํนวนมากในแต่ละวนั 
นอกจากน้ียงัมีร้านคา้จาํหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมของญี่ปุ่ น และของที่ระลึกอีกมากมายที่หาซ้ือไดจ้ากที่น่ี
เท่านั้น 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง จุดนดัรวมตวั (จงัหวดัฟุกุโอกะ) 

เวลานัดหมาย 09:00 AM 
จุดหมาย Kyushu, จงัหวดัฟุกุโอกะ 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา เน่ืองจากทวัร์น้ีเป็นแบบ Free plan ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการใหบ้ริการ

ทางดา้นภาษาระหวา่งการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน 
ระหวา่งการดาํเนินการในการติดต่อระหวา่งบริษทักบัลูกคา้เท่านั้น เช่น การ
ส่งอีเมลย์นืยนั การเปล่ียนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็นตน้ 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 25 ท่าน  
*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นตํ่าตามที่
บริษทัไดก้าํหนดไวโ้ดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง14
วนั (สาํหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 

 
 

 
วนัที ่1 

       เมืองฟุกโุอกะ (ออกเดินทางเวลา 9:00 นาฬิกา) 
 Uminonakamichi Seaside Park (เยี่ยมชม / ประมาณ 120 นาที) 
 ตลาดยานะกิบะชิ-เร็นโกะ (รับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย / 
60 นาที) 
 ศาลเจ้าคุชิดะ (สักการะ / 30 นาที) 

 Canal City Hakata (เลือกซ้ือของ / ประมาณ 120 นาที） 
 เมืองฟกุโุอกะ (เดินทางกลับถึงในเวลา 17:00 นาฬิกา ตามก าหนดการ) 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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หมายเหตุ 
★★หมายเหตุเก่ียวกบัแพค็เกจการเดินทางน้ี★★ 
・พนกังานขบัรถส่ือสารภาษาองักฤษในแพค็เกจน้ีไม่สามารถทาํหนา้ที่ไกดน์าํเที่ยวได ้
・แพค็เกจน้ีรวม (1)ค่าเช่ารถ 8 ชัว่โมง (2)ค่าพนกังานขบัรถส่ือสารภาษาองักฤษ (3)ค่าทางด่วน (4)ค่าที่
จอดรถ (5)ค่าเขา้ Uminonakamichi Seaside Park 
・แพค็เกจน้ีไม่รวมค่าอาหารในโปรแกรม (กรุณารับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 
・ในกรณีที่เดินทาง 6-9 ท่าน ทางบริษทัจะจดัเตรียมรถเช่าที่จุไดสู้งสุด 9 ท่านไวบ้ริการ 
★★หมายเหตุในตอนจอง★★ 
・กรุณาระบุ ①สถานที่ออกเดินทาง ②สถานที่ส้ินสุดการเดินทาง  
ลงในช่อง "ขอ้มูลเพิม่เติม" ของแบบฟอร์มการจอง (เฉพาะในเมืองฟุกุโอกะเท่านั้น) 

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 
ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 
 
 

จังหวัดฟุกโุอกะ 

2018 
ธนัวาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27 
2019 
มกราคม 
4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,
30,31 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

09:00 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

8,500เยน 
 
 
 

เด็ก  
0ถึง11ปี 

8,500เยน 
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กุมภาพนัธ ์
1,2,3,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15,16,17
,18,19,20,21,22,23
,24,25,26,27,28 
มีนาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,
28,29,30,31 
เมษายน 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,15, 
16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,
28,29,30 
พฤษภาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,
28,29,30,31 
มิถุนายน 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,
28,29,30 
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กรกฎาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,
28,29,30,31 
สิงหาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,
28,29,30,31 
 


