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สวมชุดยูกาตะเท่ียวชมศาลเจ้าดาไซฟุ | ทานอาหารในสวนดอกบ๊วย | โรแมนติกในสไตล์ยุโรป ณ เฮ้าส์เทนบอช  

ชมแสงสีอลงัการ Kingdom of Light | ลิม้รส ข้าวหน้าปูม้าแห่งซากะ แห่งเดียวในญ่ีปุ่ น | เข้าพิธีเสริมสิริมงคล ณ 

ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ พร้อมสัมผัสพธีิชงชาอย่างชนชัน้สงู | แช่ออนเซ็นผิวสวยที่อุเรชโินะ | เดินชิลชิคถ่ายรูปสุดเก๋
ในยูฟุอิน | ชมบ่อน า้หลากสีและโคลนเดือดมหัศจรรย์ธรรมชาติ แห่งเมืองเบปปุ | ช้อปปิง้แบรนด์เนมท่ี Tosu 

Premium Outlet | ชิมซูชิแสนอร่อยใน ตลาดปลาคาราโตะ | ลองน่ังรถไฟคิตตีช้ินคันเซ็นแสนน่ารัก |  
ช้อปป้ิงถนนเทนจนิ | พเิศษสุด.เดนิทางไปกับคุณจ๊อบ นิธิ พร้อมช่างภาพเก็บภาพน่ิงและวีดีโอ 
  

เดนิทาง 10-15 เมษายน 2563 

ราคาแนะน าเพียง 79,900.- 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (TG648 / 00.50 – 08.00) 
วนัท่ี 2.  ควิช ู(สนามบนิฟกุโุอกะ) – ใสช่ดุยกูาตะ - ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– เฮ้าส์เทนบอช – เทศกาลประดบัไฟ Kingdom of Light 
วนัท่ี 3.  เมืองนางาซาก ิ– โกลฟเวอร์แมนชัน่ – สวนสนัตภิาพ – ลิม้รสปมู้าซากะ(ป ูTakezaki) – ศาลเจ้ายโูทคอุินาริ – แช่ออนเซ็นผวิสวย 

วนัท่ี 4.  หมูบ้่านยฟูอุินฟลอร์รัล – ถนนช้อปปิง้ยโูนะสโึบะริน – คาเฟ่สนปูปี ้– ทะเลสาบคนิริน – เบปป ุ– บอ่น า้แร่นรกจิโกกเุมงริู (ชม 4 บอ่) –  

แช่ออนเซ็น 

วนัท่ี 5.  โทซ ุพรีเมียม เอาท์เลท็ – ยามากจุิ – ตลาดปลา คาราโตะ – HELLO KITTY SHINKANSEN – ช้อปปิง้ย่านเทนจิน- ฟกุโุอกะ  

วนัท่ี 6.  ควิช ู(สนามบนิฟกุโุอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ (TG649  / 11.35 – 14.55) 

Special Highlight 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 / 00.50 - 08.00) 

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

วันที่ 2 
คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) –ใส่ชุดยูกาตะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ – เฮ้าส์เทนบอช – 
เทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light 

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG648 
(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.00 น. เดนิทางถึง สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 

 
 มัคคุเทศก์มืออาชีพ และคุณจ๊อบนิธิ สมุดโคจร น าท่านเดินทางท่องเท่ียว สุดเอ็กคลูซีฟโดยรถบัสโค้ชแสนสบาย  ตาม

ก าหนดเวลาท้องถิ่นของญ่ีปุ่ น ซึ่งเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง ออกเดินทางจากสนามบินสู ่ร้านชุดยูกาตะเพ่ือแปลงร่างให้กับทุก
ท่านได้เป็นนกัท่องเท่ียวสดุสวยหลอ่สไตล์คนญ่ีปุ่ น ซึ่งท่านจะได้สวมใส่และรับชุดยูกาตะกลับบ้านเป็นที่ระลึกครบเซ็ทอีก
ด้วย เม่ือเราจ าแลงแปลงกายกนัเรียบร้อยแล้ว ก็จะไปสักการะศาลเจ้าท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของฟกุุโอกะท่ีมีช่ือว่า ดาไซฟุอันเป็น
ท่ีนิยมในการมาขอพรกนัมากโดยเฉพาะเร่ืองการเรียนรู้ ซึ่งระหวา่งทางเข้าสูศ่าลเจ้านัน้ ยังเต็มไปด้วยร้านค้า ขายของท่ีระลึก
สไตล์ญ่ีปุ่ นมากมาย รวมทัง้ขนมขึน้ช่ือ ตามต านานแห่งศาลเจ้านีอี้กด้วย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาเซโบะ เมืองแห่ง
จดุหมายปลายทางท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมเดนิทางมากนัรวมถึงสวนสนกุเฮ้าส์เทนบอช ท่ีเป็นจดุหมายหลกัๆของนกัท่องเท่ียว 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 

 เฮ้าส์เทนบอช หมูบ้่านฮอลแลนด์ ของประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีรวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวฒันธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์
และดชัท์รวมไว้ด้วยกนั พร้อมสนกุสนานต่ืนเต้นกบัสิง่อ านวยความสะดวกนานปัการ ท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ 
ได้อย่างสนุกสนาน ทัง้กังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ, หรือแม้กระทั่ง
ลอ่งเรือชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือท่านท่ีชอบความตื่นเต้นเชิญท่ี โรงภาพยนตร์ และสวนสนุกแบบ
ตะวนัตก เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน า้ท่วมใหญ่ ฟ้าผา่ท่ีท าได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง พร้อมชมทิวทัศน์
อันสวยงามของเมืองนี  ้FUTURE CAST THEATER GRAND ODYSSEY ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้
สดุยิ่งใหญ่นอกอวกาศท่ีมีท่านเป็นดาราน าแสดงด้วย รับรองได้เลยวา่ท่านจะประทบัใจไปอีกนาน 

 
 ไฮไลท์...สมัผสัประสบการณ์ เทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light ขนาดใหญ่ภายในสวนสนกุ ซึ่งทกุปีจะมีการจดัแสดงไฟ 

LEDs หลายล้านดวง และบางจดุยงัมีการจดัแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลง อุโมงค์แห่งแสง สวนดอกไม้ท่ีเนรมิตขึน้จากดวง
ไฟ จนเรียกได้วา่เป็นอาณาจกัรแห่งแสงเลยทีเดียว 
** หมายเหตุ : ส าหรับเฮ้าส์เทนบอช ทางบริษัทฯ ได้รวมค่าเข้าชมสถานที่ และเคร่ืองเล่นเฉพาะชนิดที่ระบุอยู่ใน
เง่ือนไขของบัตรเข้าเรียบร้อยแล้ว** 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก WATERMARK HOTEL HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 3 
เมืองนางาซากิ – โกลฟเวอร์แมนช่ัน – สวนสันติภาพ – ลิม้รสปูม้าซากะ(ปู 
Takezaki) – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – แช่ออนเซ็นผิวสวย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองนางาซากิ (Nagasaki) เมืองเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เม่ือครัง้อดีต ถือเป็นเมืองท่าท่ีมีการติดต่อค้าขาย

แลกเปล่ียนอารยธรรมตา่งๆกบัโลกตะวนัตก ท่ีเข้ามาเผยแพร่ยงัประเทศญ่ีปุ่ น นางาซากิถือเป็นเมืองท่าแห่งเดียวท่ีเป็นประตู
ไปสูต่า่งประเทศ เห็นได้จากร่องรอยทางวฒันธรรมจากประเทศตา่งๆท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ในเมืองแห่งนี ้

 

 
 โกลฟเวอร์แมนช่ัน (Glover Mansion) สถาปัตยกรรมยุโรปอันล า้ค่าท่ีสดุของจังหวดันางาซากิ สร้างโดยโทมสั โกลฟเวอร์ 

พอ่ค้าชาวองักฤษซึ่งได้เข้ามาเปิดตลาดการค้ากับญ่ีปุ่ นในสมยัรัฐบาลเมจิ เม่ือ 136 ปีก่อน คฤหาสน์ตัง้อยู่เนินเขาท่ีสามารถ
ชมทศันียภาพของอ่าวนางาซากิได้อย่างชดัเจน 

 

 
 สวนสันติภาพ ท่ีสร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ีระลึกถึงเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมี

อนสุาวรีย์ท่ีสร้างขึน้เพ่ือระลกึถึงความโหดร้ายของสงครามท่ีผ่านมาและการมองให้เห็นถึงสนัติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นท่ีมา
แห่งความสงบร่มร่ืนตอ่ไป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูพเิศษ ข้าวหน้าปูม้าญ่ีปุ่น 
 ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ อีกหนึ่งศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองซากะ (Saga) ท่ีมีอายหุลายร้อยปีถกูสร้างขึน้เม่ือประมาณ ปี ค.ศ. 1688 

ซึ่งเป็นศาลเจ้าศาสนาพทุธนิกายชินโตประจ าตระกลูนาเบะชิมะ (Nabeshima clan) ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะ และ
ยงัเป็นศาลเจ้าอินาริท่ีใหญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟูชิมอิินาริ (Fushi-mi Inari Shrine)ในเกียวโต (Kyoto) 
และศาลเจ้าคะซะมา่อินาริ (Kasama Inari Shrine) ในอิบาระกิ(Ibaraki) อีกด้วย โดยเป็นท่ีประทับของเทพเจ้าศกัดิ์สิทธ์ิ ท า
ให้มีผู้คนจ านวนมากมกัจะนิยมมาสกัการะขอพรเพ่ือให้ทัง้การเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรและธุรกิจต่างให้มีความส าเร็จ
อย่างไมข่าดสาย แถมยงัเป็นจดุชมววิท่ีสวยมากๆของเมือง ไมว่า่จะเป็นช่วงฤดใูบไม้ผลิ ยามท่ีดอกซากุระบานสะพร่ัง มีจุดท่ี
เม่ือมาแล้วต้องไปเช็คอินก็คือตรงส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยังมีสะพานสีแดงคู่กับแม่น า้สายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพท่ีสวยงามเลย



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น สมดุโคจร Special Trip Kyushu 6D4N (TG) 

ทีเดียว บริเวณด้านหน้าศาลเจ้ายงัมีร้านค้าขายของท่ีระลกึท้องถิ่นท่ีน่ารักมากมายเรียงรายอยู่ด้วย 
 

 
 จากนัน้ให้ท่านได้สมัผสัการแช่ออนเซ็นท่ีเช่ือกนัวา่ท าให้ผวิสวยแห่งเมืองอเุรชิโนะ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก URESHINO ONSEN หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้แร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 

วันที่ 4 
หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – ถนนช้อปป้ิงยูโนะสึโบะริน – คาเฟ่สนูปป้ี – ทะเล
สาบคินริน – เบปปุ – บ่อน า้แร่นรกจิโกกุเมงริู (ชม 4 บ่อ) – แช่ออนเซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองยูฟุอิน (Yufuin) เป็นเมืองบ่อน า้ร้อนตากอากาศท่ีสวยงามมีช่ือเสียงมากอีกเมืองหนึ่งท่ีตัง้อยู่ในหุบเขาริมแม่น า้ เป็น

สว่นหนึ่งของจงัหวดัโออิตะ (Oita) และไมไ่กลจากตวั เมืองเบบป ุมากนัก มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะหลายแห่ง ร้านค้า ร้านอาหารท่ี
ให้บรรยากาศสบายๆ มีวิวทิวทัศน์ท่ีเป็นยอดเขา 2 ยอดของเทือกเขายูฟุ นอกตวัเมืองยังมีทุ่งนาข้าว และฟาร์มเลีย้งม้าอีก
หลายแห่ง จึงเป็นท่ีนิยมในการแวะมาเดนิชมเมืองซักคร่ึงวนั หรือหนึ่งวนั หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล (Yufuin Floral Village) 
เป็นหมูบ้่านจ าลองสไตล์ยโุรป มีกลิน่อายยโุรปโบราณ บ้านอิฐท่ีแสนคลาสสคิเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดบัประดาไป
ด้วยดอกไม้นานาชนิด ถือเป็นไฮไลท์หนึ่งประจ าเมืองยฟูอุิน ได้รับความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก เหมาะแก่การเดิน
เลน่และถ่ายรูป ภายในบริเวณประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้ายขายของท่ีระลกึ งานประดษิฐ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ของเล่น 
ของสะสมทัง้ญ่ีปุ่ นและตา่งประเทศ แตล่ะร้านตกแต่งภายในได้ดดูีดึงดดูให้คนเข้ามาเลือกซือ้สินค้า นอกจากนีย้ังมีท่ีพกัเปิด
ให้บริการอีกด้วย  

 

 
 พาทุกท่านเดินเล่น  ถนนช้อปป้ิงยูโนะสึโบะริน(Yu-No-Tsubo Street) ซึ่งจะมีร้านเคร่ืองแก้ว ร้านขนมญ่ีปุ่ น และ

เพลิดเพลินกับการชมธรรมชาติ วิถีชิวิตของคนท้องถิ่น รวมทัง้เลือกซือ้ของท่ีระลึกมากมาย ร้านคาเฟ่สนูปป้ี ท่ามกลาง
ร้านค้าน่ารักมากมายในหมูบ้่านยูฟุอิน ไม่มีอะไรสะดดุตาเท่าเจ้าบีเกิล้สีขาวสนูปปีท่ี้ย่ืนดงัโงะให้อยู่หน้าร้าน ถึงแม้จะขึน้ว่า
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เป็นร้านชา แตท่ี่น่ีมีเสร์ิฟทัง้ของคาว ของหวานและเคร่ืองดื่ม ซึ่งทัง้หมดล้วนแตต่กแตง่ให้เป็นหน้าสนูปปีท่ี้น่ารัก จนต้องขอท า
ใจสกัพกัก่อนตกัเข้าปากเลยทีเดียว และทางร้านยงัมีโซนจ าหน่ายสนิค้าส าหรับของฝากกนัอีกด้วย 

 

 
 ทะเลสาบคินริน (Lake Kinrin) เป็นทะเลสาบท่ีอยู่ในย่านเมืองน า้พรุ้อนยูฟุอิน จังหวดัโออิตะ โดยท่ีก้นทะเลสาบจะมีน า้พุ

ร้อนและน า้ใสเย็นไหล ยิ่งไปกวา่นัน้ แมน่ า้ 5 สายท่ีมีสว่นผสมของน า้แร่ก็ไหลเข้ามาในทะเลสาบ ยิ่งในช่วงเช้าตรู่ของฤดใูบไม้
ร่วงถึงฤดหูนาว (เดือน พ.ย. – ม.ค.) จะมีปรากฏการณ์หมอกควนัลอยขึน้มาจากพืน้ผวิทะเลสาบ กลายเป็นภาพราวอยู่ในโลก
จินตนาการ ผู้มาเยือนสามารถช่ืนชมวิวอันสวยงามท่ีมีภาพอาคารสะท้อนในทะเลสาบท่ีใสราวกระจกนีไ้ด้ และ ท่ีมาของช่ือ
ทะเลสาบนีมี้อยู่ว่า นักปราชญ์ขงจ๊ือในสมัยเมจิ ได้เห็นเกล็ดของปลา (คันจิตัวริน) ท่ีว่ายอยู่ในทะเลสาบ (คันจิตวั โกะ) 
สะท้อนต้องกบัแสงอาทิตย์เป็นประกายทอง (คนัจิตวัคนิ) จึงได้ตัง้ช่ือทะเลสาบวา่ “คนิรินโกะ” 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองเบปปุ (Beppu) ซึ่งได้ช่ือวา่สวรรค์ของคนรักการอาบน า้แร่ เน่ืองจากเป็นแหลง่บอ่น า้พรุ้อนท่ีส าคญัของประเทศญ่ีปุ่ นซึ่ง
มีปริมาณน า้ร้อนมากมายพวยพุ่งขึน้มาในท่ีต่างๆแม้กระทั่งใจกลางเมือง บ่อน า้แร่นรกจิโกกุเมงูริ (Jigokumeguri) แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเบปป ุท่ีนักท่องเท่ียวไม่ควรพลาด ซึ่งบ่อน า้แร่เหล่านีจ้ะส่งเสียงค ารามกึกก้อง พร้อมพ่นควนั
และโคลนร้อนๆ พวยพุง่ขึน้สงูอยู่ตลอดเวลา กล่าวกันว่าความลึกของแต่ละบ่อนัน้ มีความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อน
กวา่ 98 องศา ซึ่งมีอยู่ด้วยกนั 8 บอ่ แตล่่ะบอ่จะมีความแตกตา่งของสีสนั และลกัษณะท่ีไมเ่หมือนกนั เช่น บอ่ทะเล , บ่อเลือด 
, บอ่โคลนเดือด , บอ่น า้พนุรก (ไกด์จะพาท่านชมทัง้ 4 บ่อ) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก BEPPUWAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้แร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 

วันที่ 5 
โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท – ยามากุจิ – ตลาดปลา คาราโตะ – HELLO KITTY 
SHINKANSEN – ช้อปป้ิงย่านเทนจิน – ฟุกุโอกะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ช้อปปิง้สนิค้ามากมายท่ี โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท เป็นช้อปปิง้มอลล์ ท่ีมีต้นแบบมาจากเมืองท่ีสวยงามทางตอนใต้ของรัฐ

แคลิฟอร์เนียท่ีมีอากาศสดช่ืนแจ่มใสและมีแสงแดดส่องสว่าง มีทัง้แบรนด์ในประเทศและแบรนด์ ต่างประเทศท่ีมาด าเนิน
กิจการเองโดยตรงกวา่ 150 ร้าน มีศนูย์อาหารและร้านอาหารมากมาย ภายในบรรยากาศท่ีโล่งสบายท าให้เดินเล่นได้ทัง้วนั
เลย 

 

 
 เดินทางสู่จังหวัดยามากุจิ จังหวดัท่ีตัง้อยู่ทางใต้สดุของเกาะฮอนชู ตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาของเมืองยามากุจิมี

ช่ือเสียงมากในเร่ืองปลาปักเป้า ซึ่งการจะน าปลาปักเป้ามาปรุงอาหารนัน้ จะต้องเป็นเซฟท่ีมีใบอนุญาติเฉพาะทางในการปรุง
ปลาปักเป้าอีกด้วย 
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บ่าย อิสระเลือกรับประทานอาหารภายใน ตลาดปลาคาราโตะ (รับ Cash Back จากไกด์ท่านละ 2,000 เยน) 
 น าท่านเดนิทางจากสถานีโคคุระสู่สถานีฮากาตะเมืองฟุกุโอกะ ด้วยรถไฟชินคนัเซ็น “สาย HELLO KITTY” หรือรถไฟหัว

จรวดเฮลโลคิตตีน้ัน้เอง ทัง้ภายนอกและภายในถูกตกแต่งให้เป็นธีมสีชมพูขาวให้ความรู้สึกสดใส โดยมีตู้ รถไฟส าหรับ
จ าหน่ายสนิค้าช่ือดงัของท้องถิ่นและยงัมีตู้โดยสารท่ีตกแตง่ลวดลายเป็นคดิตีท้ัง้หมด จดุเดน่ของตู้ น่ีคือ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่
กบัคดิตีใ้นชดุยนูิฟอร์มเจ้าหน้าท่ีรถไฟได้อีกด้วย  

 

 
 ช้อปปิง้ย่านการค้าท่ีมีช่ือเสียงของเมืองฟุกุโอกะ ย่านเทนจิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือ้ของท่ีระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์

เนมมากมาย และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดจิิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคณุผู้หญิงด้วย กระเป๋า 
รองเท้า เสือ้ผ้าแบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชั่นส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางย่ีห้อดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

 
ค ่า อิสระเลือกรับประทานอาหาร ณ แหล่งช้อปป้ิง (รับ Cash Back จากไกด์ท่านละ 2,000 เยน) 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก MONTEREY LA SOEUR FUKUOKA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(TG649 / 11.35 - 14.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดนิทางไปยงั สนามบนิฟุกุโอกะ 

11.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG649  
สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

14.55 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
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** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ  
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

  

ราคาแนะน าเพียง  : สมุดโคจร Special Trip Kyushu 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 10 – 15 เม.ย.63 79,900.- 79,900.- 76,900.- 9,900 53,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  

 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

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

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลอืเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

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

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
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3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


