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HI LIGHT 

 

สมัผสัมนตเ์สนห่แ์หง่เมอืงซากะ และ ยามากุจ ิ

ชอ้ปป้ิงครบทกุรูปแบบ รา้นจ าหนา่ยของทีร่ะลกึ 

โทสุเอาทเ์ล็ท คาแนลซติี ้ยา่นเทนจนิ 

สกัการะศาลเจา้ดงัขอพรสารพดันกึ การเรยีน การงาน 

ความรกั ผวิสวย รวยด ีมคีวามสุข 

น ัง่รถไฟสายคาวาอีท้ ีสุ่ดในญีปุ่่ น “Hello Kitty 

Shinkansen” 

เมนูพเิศษ!!! บุพเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ปลาหมกึสดชือ่ดงั ขา้วหนา้

ปูมา้แหง่ทาระทีแ่สนอรอ่ย 

ชมววิ สะพานสโึนะชมิะ ทีเ่ชือ่มระหวา่งเกาะฮอนชูเขา้กบั

เกาะทสโึนะชมิะ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตถิงึ 2 คนื 

บรกิารน า้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus!! 

วนัที ่1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 [TG648 00.50 – 08.00] 

วนัที ่2 สนามบนิฟุกโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – 

คาแนล ซติี ้– รา้นจ าหนา่ยของฝาก – ออิอน มอลล ์

ฟุกุโอกะ – แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัที ่3 ยานากาวะ – กจิกรรม ลอ่งเรอืชมเมอืง – ล ิม้

รสปูมา้ญีปุ่่ น (ป ูTakezaki) – ศาลเจา้ยโูตคอุนิาร ิ– 

ถนนสาเกสายฮเิซ็นฮามาชูก ุ– ศาลเจา้สารพดันกึ โท

โยตะมะฮเิมะ – แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัที ่4 ศาลเจา้แหง่ความรกั ทาเคโอะ – สวนดอกไม้

มฟิูเนะยามะ – น า้ตกมคิะเอร ิ– โทสุ พรเีมยีม เอาท์

เล็ท 

วนัที ่5 ยามากุจ ิ– ตลาดปลา คาราโตะ – พพิธิภณัฑ์

สตัวน์ า้ชโิมโนเซก ิ– สะพานสโินะชมิะ – HELLO 

KITTY SHINKANSEN – ชอ้ปป้ิงเทนจนิ 

วนัที ่6 สนามบนิฟุกโุอกะ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 [TG649 11.35 – 14.55] 

KYUSHU 

ซากะ รถไฟคติตี ้

6D4N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

เดนิทาง: พ.ค. – ส.ค. 62 

ราคาเพยีง: 49,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่08 – 13 กรกฎาคม 62  49,900.- 

วนัที ่25 – 30 กรกฎาคม 62  49,900.- 

วนัที ่08 – 13 สงิหาคม 62 (วนัหยุด วนัแมแ่หง่ชาต)ิ  49,900.- 

 

  

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมที่

พกั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ

[TG648 00.50 – 08.00] 

    

2 
สนามบนิฟกุุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– คาแนล ซติ ี ้– 
รา้นจ าหนา่ยของฝาก – ออิอน มอลล ์ฟกุโุอกะ –  
แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

✈ อสิระ �  

SEKIA 

ONSEN  
หรอืเทยีบเทา่  

[♨] 

3 

ยานากาวะ – กจิกรรม ลอ่งเรอืชมเมอืง – ล ิม้รสปมูา้
ญีปุ่่ น (ป ูTakezaki) – ศาลเจา้ยูโตคอุนิาร ิ– ถนน

สาเกสายฮเิซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจา้สารพดันกึ โทโยตะ
มะฮเิมะ – แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

�  �  �  

URESHINO 

ONSEN  
หรอืเทยีบเทา่  

[♨] 

4 
ศาลเจา้แหง่ความรกั ทาเคโอะ – สวนดอกไมม้ฟิเูนะยา
มะ – น า้ตกมคิะเอร ิ– โทส ุพรเีมยีม เอาทเ์ล็ท �  �  อสิระ 

TOSU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ยามากจุ ิ– ตลาดปลา คาราโตะ – พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ช ิ

โมโนเซก ิ– HELLO KITTY SHINKANSEN – ชอ้ปป้ิง
เทนจนิ 

�  อสิระ อสิระ 
FUKUOKA  

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
สนามบนิฟกุุโอกะ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

[TG649 11.35 – 14.55] �  ✈  
 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์ พชื ผกั ผลไม ้ เขา้

ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

วนัที2่ 
สนามบนิฟุกุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – คาแนล ซติ ี ้– รา้นจ าหนา่ยของฝาก 

ออิอน มอลล ์ฟุกุโอกะ – แช่น า้แรธ่รรมชาต ิ

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟุกโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย  

เทีย่วบนิที ่TG 648 สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.00 น. 

 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้แห่งต านานปราชญค์นส าคนของญี่ปุ่ น 

ศาลเจา้ดาไซฟ ุเท็นมนัก ุคอืศาลเจา้ทีต่ัง้อยู่ในดาไซฟุ ซ ึง่เคยเป็นทีท่ าการของรัฐบาล

ประจ าจังหวัดชกิเุซ็นในศตวรรษที ่7 เมือ่ปี 901 รัฐมนตรฝ่ีายซา้ย ฟุจวิะระ โนะ โทคฮิะระ 

(Fujiwara no Tokihara) ไดว้างแผนเพื่อท าใหคู้่แข่งของ ซุกะวะระ โนะ มชิซิาเนะ 

(Sugawara no Michizane) ถูกลดขัน้ลงจากต าแหน่งในชัน้ศาลกลายเป็นขา้ราชการชัน้

ผูน้อ้ยประจ าทีด่าไซฟ ุหลงัจากนัน้ซกุะวะระจบชวีติลงทีน่ั่นและถกูฝังอยู่ทีน่ี่ในฐานะเทพผู ้

คุม้ครอง  นอกจากนี้เขายังเป็นทีรู่จ้ักกันดใีนฐานะเทพเจา้แห่งการเรียนรู ้การอุทศิตนและ

โชคลาภ ศาลเจา้ดาไซฟุ เท็นมันกุ ดงึดูดผูค้นทีม่าเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700 ,000 

คนตอ่ปี อกีทัง้ยังไดร้ับความนยิมอย่างยิง่ในหมู่นักเรยีนทีก่ าลงัเตรยีมสอบ ทีผู่ค้นพากนัมา

สกัการะบูชาขอพร โดยเฉพาะดา้นการเรยีนการศกึษา ทัง้สองฝ่ังถนนทีเ่ดนิเขา้บรเิวณศาล

เจา้ยังต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายของที่ระลกึ และขนมขึน้ชื่อตามต านาน อุเมะกาเอะโมจ ิ

รวมทัง้สตารบ์ัคสท์ีต่กแตง่ไดส้วยงามตดิอันดบัโลกอกีดว้ย  

 

คาแนลซติี ้เป็นศูนย์การคา้และความบันเทงิขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น 

ไดร้ับการขนานนามว่าเป็น "เมอืงทีอ่ยู่ในเมอืง" ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ภัตตาคาร 

โรงละคร ศนูยเ์กม โรงภาพยนตร ์โรงแรมสองแห่ง และคลองทีไ่หลผ่านกลางศูนยก์ลาง

คา้ คาแนลซติตีัง้อยู่ตดิกบัยา่นบนัเทงิและอยูร่ะหว่างศนูยก์ลางธรุกจิและการคา้ปลกีของฟุ

กโุอกะ จงึเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมทีส่รา้งรายไดใ้หแ้ก่เมืองไดอ้ย่างมาก จัดเป็น

โครงการพัฒนาโดยเอกชนทีใ่หญ่ทีส่ดุในประวัตศิาสตรญ์ี่ปุ่ น (1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ 

ส าหรับพื้นที ่234,460 ม²) สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจนิตนาการอย่างมีลักษณะเด่น

เฉพาะดว้ยประตมิากรรมรูปโคง้และน ้าพุจ านวนมาก และออกแบบอาคารไม่ใหม้องเห็น

ทวิทศันข์องเมืองภายนอกมากนัก เพื่อสรา้งบรรยากาศคลา้ยโอเอซสิแยกออกจากเมือง

โดยรอบ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

บา่ย รา้นจ าหนา่ยสนิคา้ทีร่ะลกึมาตรฐานญีปุ่่ น แหล่งรวม เครื่องส าอางค ์และผลติภัณฑ์

นานาชนดิ ทีเ่ป็นทีน่ยิม ในการเลอืกซือ้กลับเป็นของฝากของทีร่ะลกึอันไดม้าตรฐานการ

ผลติของญีปุ่่ น เชน่ เครือ่งส าอางค ์โฟมลา้งหนา้ ครมีบ ารุงผวิ และขา้วของเครื่องใชต้่างๆ 

ทีร่าคาเกนิคุม้ จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้เครื่องอุปโภคบรโิภค ณ หา้งยอดฮติของ

ญี่ปุ่ น Aeon Mall ซึง่ทุกสาขาไดร้วบรวมสนิคา้ ทัง้แบรนดเ์นมชือ่กอ้งโลก และแบรนด์

พืน้เมอืงของญีปุ่่ นทีเ่ป็นทีน่ยิมในการเลอืกซือ้ใช ้ทัง้อาหาร ขนม ผัก ผลไมส้ด คุณภาพดี

มีมาตรฐาน ทีค่นญี่ปุ่ นทอ้งถิน่นิยมมาเลอืกซือ้ใชซ้ือ้ทานกัน จนไดเ้วลาอันควร น าท่าน
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เดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก ผ่อนคลายเพือ่สขุภาพดว้ยออนเซ็นน ้าแร่รอ้นธรรมชาต ิ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

**พเิศษ!!! บพุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ ์พรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด** 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SEKIA ONSEN หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที3่ ยานากาวะ – กจิกรรม ลอ่งเรอืชมเมอืง – ล ิม้รสปูมา้ญีปุ่่ น (ปู Takezaki)-  

 ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ– ถนนสาเกสายฮเิซ็นฮามาชูก ุ– ศาลเจา้สารพดันกึ 

โทโยตะมะฮเิมะ – แช่น า้แรธ่รรมชาต ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

น าทา่นสู ่เมอืงยานากาวะ เมอืงแห่งนี้ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องจ.ฟุกุโอกะเป็นเมืองทีย่ังคง

หลงเหลอือาคารบา้นเมืองเก่าแก่ของญี่ปุ่ น โดยเราสามารถ ลอ่งเรอืบนธารน า้ภายใน

เมอืง เพื่อสัมผัสบรรยากาศราวกับยอ้นเวลากลับไปสู่ญี่ปุ่ นสมัยก่อนไดอ้ย่างชลิล์ๆ 

เนื่องจากภายในตวัเมืองเต็มไปดว้ยคลองมากมาย จงึไดร้ับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสายน ้า

ไปโดยปรยิาย นอกจากนี้ก็ยังตัง้อยู่ตดิทะเลอารอิาเกะซึง่อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากร

ทางธรรมชาตดิว้ย ที่นี่จงึข ึน้ชือ่เรื่องความหลากหลายของปลาทะเลและเต็มไปดว้ย

ผลติภณัฑเ์ฉพาะทางแม่น ้าและทะเลตามไปดว้ย เชน่ สาหร่ายและปลาไหล  

 

เดนิทางสูเ่มอืงทาระแหลง่จบัปูชือ่ดงัของควิช ูตอ้งทีจ่ังหวัดซะงะ (Saga Prefecture) 

เรยีกว่า Takezaki Crab (ปทูะเคะซะค)ิ ซ ึง่จับไดม้ากทีแ่ถบทะเลอะรอิะเคย หนา้ตาก็

ละมา้ยจะเป็นพีน่อ้งกบัปูมา้บา้นเรา (ปูมา้ญีปุ่่ นเรยีกว่า วะทะรงิะน ิ= watarigani) 

กลางวนั  รบัประทานเมนพูเิศษ ขา้วหนา้ปมูา้ญีปุ่่ น ณ เมอืงทาระ 

บา่ย 

 

 

ศาลเจา้ยูโทคุอนิาร ิอีกหนึง่ศาลเจา้เก่าแก่ของเมืองซากะ (Saga) ทีม่ีอายุหลายรอ้ยปี

ถกูสรา้งข ึน้เมือ่ประมาณ ปี ค.ศ. 1688 ซึง่เป็นศาลเจา้ทียู่่ศาสนาพุทธนกิายชนิโตเป็นศาล

เจา้ประจ าตระกลูนาเบะชมิะ(Nabeshima clan) ผูป้กครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ และ

ยังเป็นศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่และส าคญัเป็นอันดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิ(Fushi-

mi Inari Shrine)ในเกยีวโต(Kyoto) และศาลเจา้คะซะม่าอนิาร(ิKasama Inari Shrine) 

ในอบิาระก(ิIbaraki)อกีดว้ย โดยเป็นทีป่ระทับของเทพเจา้ศักดิส์ทิธิ ์ท าใหม้ีผูค้นจ านวน

มากมักจะนยิมมาสกัการะขอพรเพือ่ใหท้ัง้การเก็บเกีย่วพชืผลทางการเกษตรและธุรกจิต่าง

ใหม้คีวามส าเร็จอย่างไม่ขาดสาย แถมยังเป็นจุดชมววิทีส่วยมากๆของเมือง ไม่ว่าจะเป็น

ชว่งฤดใูบไมผ้ล ิยามทีด่อกซากุระบานสะพรั่ง มีจุดทีเ่มื่อมาแลว้ตอ้งไปเช็กอนิก็ตรงสว่น

หนา้ศาลเจา้ก็ยังมสีะพานสแีดงคู่กับแม่น ้าสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพทีส่วยงามเลยทเีดยีว 
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บรเิวณดา้นหนา้ศาลเจา้ยังมรีา้นคา้ขายของทีร่ะลกึทอ้งถิน่ทีน่่ารักมากมายเรยีงรายอยู่ดว้ย  

 

ถนนสายสาเกฮเิซ็นฮามาชูก ุ(Hizen Hamashuku) ถนนเก่าแก่แห่งคาชมิะ เรียกไดว้่า

เป็นอกีไฮไลตข์องเมอืงซากะ ย่านทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งรา้นสาเกและโรงงานท าสาเกอันโด่งดัง ที่

แฝงตัวอยู่ภายในอาคารบา้นเรือนเก่าแก่อายุนับรอ้ยๆปี เป็นอีกหนึง่สถานที ่ทีน่่ามาเดนิ

เลน่กนิลมชมววิสดุๆ นอกจากจะไดพ้บกบัรา้นขายสาเกขึน้ชือ่ของเมอืงแลว้ ยังเจอกับรา้น

ขายของน่ารักๆ ทีเ่ป็นงาน Handmade เก๋ๆ ชคิๆ ทีไ่ม่เหมือนใครแน่นอน ไดเ้วลาอันควร

เดนิทางสูเ่มอืงน ้าแร่ผวิสวย 

 

ศาลเจา้สารพดันกึ โทโยตะมะฮเิมะหรอืทีเ่รยีกวา่“ปลาดุกนามะสซึามะ” ผูใ้หพ้รผวิ

สวยโทโยทามะฮเิมะคอืผูร้ับใชเ้จา้หญงิโอโตะฮเิมะแห่งวังบาดาล เรือ่งเลา่มอียู่ว่าเมื่อครัง้

ทีโ่ทโยทามะฮเิมะเดนิทางมาเยอืนอุเรชโินะ นางไดพ้บกบัปลาดุกตัวใหญ่ทีไ่ดร้ับบาดเจ็บ 

จงึราดน ้ารอ้นทีผุ่ดข ึน้มาใสแ่ลว้พบว่าผวิของมันสวยขึน้ ภายในศาลเจา้โทโยทามะฮเิมะจนิ

จะม ี“ศาลนามะส”ึ ทีเ่ชือ่กนัว่าถา้สมัผัส “ปลาดกุนามะสซึามะ” ซึง่ท าจากดนิสขีาวลืน่เป็น

มันวาว ผูนั้ ้นก็จะมีผวิที่ขาวและสวยเฉกเช่นเดียวกัน ท าใหนั้กท่องเที่ยวหญงินิยมมา

สกัการะศาลเจา้แห่งนี้เป็นจ านวนมาก จากนัน้ใหท้า่นไดส้มัผัสการแชอ่อนเซ็นทีเ่ชือ่กันว่า

ท าใหผ้วิสวยมากแห่งเมอืงอุเรชโินะ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก URESHINO ONSEN หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที4่ ศาลเจา้แหง่ความรกั ทาเคโอะ – สวนดอกไมม้ฟิูเนะยามะ – น า้ตกมคิะเอร ิ 

โทสุ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ศาลเจา้ทาเคโอะ เรยีกอกีชือ่ไดว้่า โกชะไดเมียว (Goshadaimyo) เป็นศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่

ทีส่ดุในเมอืงนี้ เมือ่เขา้ไปจะพบกบัตน้ไม ้(Okusu) ขนาดใหญ่ตระง่านตาทีม่อีายุถงึ 3,000 
ปี ซึง่ถอืไดว้่าเป็นตน้ไมศ้กัด ิส์ทิธิข์องศาลเจา้แห่งนี้เลยกว็่าได ้เนื่องจากเป็นตน้ไม ้2 ตน้ที่
มีรากที่เชือ่มตดิกัน จงึท าใหม้ีผูค้นมาบูชาขอพรใน เรื่องต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ความรัก คูค่รอง ธุรกจิ โชคลาภ  

 

ชมดอกไม ้ณ สวนมฟิูเนะยามะ ราคุเอน (Mifune-yama Rakuen) ตัง้อยู่ที่ตีนเขา 

Mifuneในจังหวัดซากะ(Saga) เรียกไดว้่าเป็นสวนขนาดใหญ่ทีจ่ัดแต่งไดแ้บบสวยมากๆ

แห่งหนึง่ของญีปุ่่ นเลยละ่คะ่ ยิง่ดว้ยท าเลทีต่ัง้บรเิวณตนีเขายิง่จะมท าใหเ้หมอืนสวนแห่งนี้

ถกูรายลอ้มดว้ยเทอืกเขา โดยพืน้ทีข่องสวนมฟิเูนะยามะ ราคเุอนมากถงึ 150,000 ตาราง

เมตร บอกเลยว่ามาชว่งไหนก็ไม่ผดิหวัง เนื่องจากภายในสวนมีการจัดตกแต่งไวอ้ย่าง

สวยงามหมุนเวยีนกนัตลอดทัง้ปี จงึสามารถเขา้ชมไดท้กุฤด ู 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย สมัผัสอีกธรรมชาตอิันงดงามแห่งซะกะ น า้ตกมคิะเอร ิ(Mikaeri No Taki Fall) เป็น

น ้าตกทีส่วยงามตดิอันดบัหนึง่ในรอ้ยของญีปุ่่ นอกีดว้ยจะไหลลงสูแ่ม่น ้าอคิซิะ บรเิวณลาน

จอดรถทางเดนิเขา้น าตกรมิธารน ้านัน้มีตน้ซากุระและไมด้อกเรียงรายทีส่วนงามอยู่ทัง้รมิ
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สองฝ่ัง อกีจุดถา่ยรูปทีส่วยงามและสมัผัสธรรมชาตไิดอ้ย่างใกลช้ดิกบัธรรมชาต ิ 

 

โทส ุพรเีมยีม เอาทเ์ล็ทเอาทเ์ล็ททีท่ าเป็นชอปป้ิงมอลลแ์ห่งนี้ มีตน้แบบมาจากเมืองที่

สวยงามทางตอนใตข้องรัฐแคลฟิอรเ์นียทีม่อีากาศสดชืน่แจม่ใสและมแีสงแดดสอ่งสว่าง มี

ทัง้แบรนดใ์นประเทศและแบรนดน์อกทีม่าด าเนนิกจิการเองโดยตรงกว่า 150 รา้น และมี

ศนูยอ์าหารและรา้นอาหารเพยีบ ภายในบรรยากาศทีโ่ลง่สบายท าใหเ้ดนิเลน่ไดท้ัง้วันเลย 

 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ โทส ุพรเีมยีม เอาทเ์ล็ท 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOSU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ยามากุจ ิ– ตลาดปลา คาราโตะ – พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ชโิมโนเซก ิ–  

 HELLO KITTY SHINKANSEN – ชอ้ปป้ิงเทนจนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัยามากจุ ิจังหวัดทีต่ัง้อยู่ทางใตส้ดุของเกาะฮอนชู พพิธิภฑัณ์

สตัวน์ า้ชโิมโนเซก ิตัง้อยู่ตดิกับช่องแคบคันม่อน มีทัง้หมด 4 ชัน้ มีการรวบรวมปลา

ปักเป้ากว่า 100 ชนดิจากทัว่โลก ซึง่แตกตา่งจากพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าทีอ่ื่นๆ เนื่องจากเมือง

ชโิมโนเซกินั้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาปักเป้า นอกจากนี้ยังมีโซนสัตว์น ้ าอื่นๆที่

หลากหลาย จุดที่น่าสนใจมากอีกจุดหนึง่คอื ตูก้ระแสน ้าจากชอ่งแคบคันม่อน ซึง่เป็นตู ้

แรกในโลกที่มีกระแสน ้าไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของอุโมงคใ์ตน้ ้า ก็จะไดเ้ห็น

เพนกวินที่น่ารักว่ายน ้ าอยู่ไดอ้ย่างชัดเจน ชัน้สองจะพบกับโลมาแสนรู  ้ที่โชว์พ่น

ฟองอากาศเป็นวงๆ และมกีารจัดแสดงโชวค์วามน่ารักของโลมา และแมวน ้าอกีดว้ย 

 

 

ตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาเมอืงยามากจูมิชีือ่เสยีงมากในเรื่องปลาปักเป้า ซึง่การจะ

น าปลาปักเป้ามาปรุงอาหารผูเ้ป็นเซฟจะตอ้งมใีบอนุญาตใินการปรุงปลาปักเป้าอกีดว้ย  

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลา 
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เดนิทางสูส่ถานโีคครุะ น าทา่นทดลองน่ังรถไฟชนิคนัเซ็น “สาย HELLO KITTY” หรอื

รถไฟหัวจรวดเฮลโลคติตีนั้น้เอง ทัง้ภายนอกและภายในถกูตกแตง่ใหเ้ป็นธมีสชีมพูขาวให ้

ความรูส้กึสดใส โดยมตีูร้ถไฟส าหรับจ าหน่ายสนิคา้ชือ่ดงัของทอ้งถิน่และยังมตีูโ้ดยสารที่

ตกแตง่ลวดลายเป็นคดิตีท้ัง้หมด จุดเดน่ของตูน้ี่คอื ทา่นสามารถถา่ยรูปคูก่บัคดิตีใ้นชุดยูนิ

ฟอรม์เจา้หนา้ทีร่ถไฟไดอ้กีดว้ย น าทา่นเดนิทางถงึสถานีฮากาตะเมอืงฟกุโุอกะ  

 

ชอ้ปป้ิงย่านการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง ณ เทนจนิ เพลดิเพลนิกบัการจับจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึอย่างจุ

ใจกับแบรนด์เนมมากมาย และ เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจ ิตอล นาฬิกา 

เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม 

เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, 

SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

ค า่   อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ เทนจนิ 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก FUKUOKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 สนามบนิฟุกุโอกะ – สนามบนิสุวรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟุกโุอกะ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

11.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 649 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

14.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

โปรแกรม : KYUSHU ซากะ รถไฟคติตี ้6D4N  

โดยสายการบนิไทย 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

08 ก.ค.- 13 ก.ค. 62 49,900 49,900 49,900 48,900 35,900 8,900 

25 ก.ค. – 30 ก.ค. 62 49,900 49,900 49,900 48,900 38,900 8,900 

08 ส.ค. – 13 ส.ค. 62 

(วนัหยุดวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 
49,900 49,900 49,900 48,900 38,900 8,900 
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** เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

 ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ

บนิไทย มกีารปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่น ัน้ ** แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของ

แตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


