KYUSHU SAGA YAMAGUCHI รถไฟคิตตี้ คาวาอี้ 6วัน 4คืน
เดินทาง มีนาคม – เมษายน 2563
นั่งรถไฟสายคาวาอีท้ ่ีสดุ ในญี่ปนุ่ “Hello Kitty Shinkansen | ศาลเจ้าดาไซฟุ
ล่องเรือชมเมือง | สวนดอกไม้ มิฟเู นะยามะ | ลิม้ รสปูมา้ ญี่ปนุ่ | นา้ ตกมิคะเอริ
ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง

42,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 01.00 – 08.10)
วันที่ 2. สนามบินฟุกโุ อกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซิตี ้ – ร้านจาหน่ายของฝาก – อิออน มอลล์ ฟุกโุ อกะ – แช่นา้ แร่ธรรมชาติ
วันที่ 3. ยานากาวะ – กิจกรรม ล่องเรือชมเมือง – ลิม้ รสปูมา้ ญี่ปนุ่ (ปู Takezaki) – ศาลเจ้ายูโตคุอนิ าริ – ถนนสาเกสายฮิเซ็นฮามาชูกุ –
ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะ – แช่นา้ แร่ธรรมชาติ
วันที่ 4. ศาลเจ้าแห่งความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไม้มิฟเู นะยามะ – นา้ ตกมิคะเอริ – โทสุ พรีเมียม เอาท์เล็ท
วันที่ 5. ยามากุจิ – ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภัณฑ์สตั ว์นา้ ชิโมโนเซกิ – HELLO KITTY SHINKANSEN – ช้อปปิ ้งเทนจิน
วันที่ 6. สนามบินฟุกโุ อกะ-สนามบินสุวรรณภูมิ (TG649 11.40 – 15.40)

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 01.00 – 08.10)
21.00 น.

วันที่ 2
01.00 น.
08.10 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซิตี้ – ร้านจาหน่ายของฝาก –
อิออน มอลล์ ฟุกุโอกะ – แช่น้าแร่ธรรมชาติ
ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG648
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรียบร้อยแล้ว [สาคัญมาก!!ไม่อนุ ญ าตให้นาอาหารสด
จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับได้]
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าแห่งตานานปราชญ์คนสาคนของญี่ปนุ่ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ คือศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในดาไซฟุ
ซึ่งเคยเป็ นที่ทาการของรัฐบาลประจาจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 เมื่อปี 901 รัฐมนตรีฝ่ายซ้าย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ
(Fujiwara no Tokihara) ได้วางแผนเพื่อทาให้คู่แข่งของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถูกลดขั้นลง
จากตาแหน่งในชัน้ ศาลกลายเป็ นข้าราชการชัน้ ผูน้ อ้ ยประจาที่ดาไซฟุ หลังจากนัน้ ซุกะวะระจบชีวิตลงที่น่นั และถูกฝังอยู่ท่นี ่ใี น
ฐานะเทพผูค้ มุ้ ครอง นอกจากนีเ้ ขายังเป็ นที่รูจ้ กั กันดีในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู ้ การอุทิศตนและโชคลาภ ศาลเจ้าดาไซฟุ
เท็นมันกุ ดึงดูดผูค้ นที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี อีกทัง้ ยังได้รบั ความนิยมอย่างยิ่งในหมู่นกั เรียนที่กาลัง
เตรียมสอบ ที่ผูค้ นพากันมาสักการะบูชาขอพร โดยเฉพาะด้านการเรียนการศึกษา ทัง้ สองฝั่ งถนนที่เดินเข้าบริเวณศาลเจ้า
ยังต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่ระลึก และขนมขึ น้ ชื่อตามตานาน อุเมะกาเอะโมจิ รวมทั้งสตาร์บัคส์ท่ีตกแต่งได้สวยงามติด
อันดับโลกอีกด้วย

คาแนลซิตี้ เป็ นศูนย์การค้าและความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกโุ อกะ ประเทศญี่ปนุ่ ได้รบั การขนานนามว่าเป็ น "เมืองที่อยู่
ในเมือง" ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่าน
กลางศูนย์กลางค้า คาแนลซิตีตงั้ อยู่ติดกับย่านบันเทิงและอยู่ระหว่างศูนย์กลางธุรกิจและการค้าปลีกของฟุกุโอกะ จึงเป็ น
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มที่ ส ร้า งรายได้ใ ห้แ ก่ เมื อ งได้อ ย่ า งมาก จั ด เป็ น โครงการ พั ฒ นาโดยเอกชนที่ ใ หญ่ ท่ี สุด ใน
ประวัติศาสตร์ญ่ีปนุ่ (1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สาหรับพืน้ ที่ 234,460 ม²) สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบจินตนาการอย่างมี
ลักษณะเด่น เฉพาะด้วยประติ มากรรมรู ปโค้งและนา้ พุจานวนมาก และออกแบบอาคารไม่ ให้มองเห็น ทิ วทัศน์ของเมือ ง

ภายนอกมากนัก เพื่อสร้างบรรยากาศคล้ายโอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ

กลางวัน
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รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
ร้านจาหน่ายสินค้าที่ระลึกมาตรฐานญี่ปุ่น แหล่งรวม เครื่องสาอางค์ และผลิตภัณฑ์นานาชนิด ที่เป็ นที่นิยม ในการเลือก
ซือ้ กลับเป็ นของฝากของที่ระลึกอันได้มาตรฐานการผลิตของญี่ปนุ่ เช่น เครื่องสาอางค์ โฟมล้างหน้า ครีมบารุงผิว และข้าวของ
เครื่องใช้ต่างๆ ที่ราคาเกินคุม้ จากนัน้ ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค ณ ห้างยอดฮิตของญี่ปนุ่ Aeon Mall ซึ่งทุก
สาขาได้รวบรวมสินค้า ทัง้ แบรนด์เนมชื่อก้องโลก และแบรนด์พนื ้ เมืองของญี่ปนที
ุ่ ่เป็ นที่นิยมในการเลือกซือ้ ใช้ ทัง้ อาหาร ขนม
ผัก ผลไม้สด คุณ ภาพดีมีมาตรฐาน ที่คนญี่ ปนท้
ุ่ องถิ่นนิยมมาเลือกซือ้ ใช้ซือ้ ทานกัน จนได้ เวลาอันควร นาท่านเดินทางสู่
โรงแรมที่พกั ผ่อนคลายเพื่อสุขภาพด้วยออนเซ็นนา้ แร่รอ้ นธรรมชาติ

บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
**พิเศษ!!! บุพเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ พร้อมน้าจิม้ รสเด็ด**
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก SEKIA ONSEN หรือเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ปี ุ่ น

ยานากาวะ – กิจกรรม ล่องเรือชมเมือง – ลิม้ รสปูม้าญี่ปุ่น (ปู Takezaki) – ศาล
วันที่ 3 เจ้ายูโตคุอินาริ – ถนนสาเกสายฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิ
เมะ – แช่น้าแร่ธรรมชาติ
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ เมืองยานากาวะ เมืองแห่งนีต้ งั้ อยู่ทางตอนใต้ของจ.ฟุกุโอกะเป็ นเมืองที่ยงั คงหลงเหลืออาคารบ้านเมืองเก่าแก่ของ
ญี่ปนุ่ โดยเราสามารถ ล่องเรือบนธารนา้ ภายในเมือง เพื่อสัมผัสบรรยากาศราวกับย้อนเวลากลับไปสู่ญ่ีปนสมั
ุ่ ยก่อนได้อย่าง
ชิลล์ๆ เนื่องจากภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยคลองมากมาย จึ งได้รบั ฉายาว่าเป็ นเมืองแห่งสายนา้ ไปโดยปริยาย นอกจากนีก้ ็ยงั
ตัง้ อยู่ติดทะเลอาริอาเกะซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติดว้ ย ที่น่จี ึงขึน้ ชื่อเรื่องความหลากหลายของปลาทะเล
และเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์เฉพาะทางแม่นา้ และทะเลตามไปด้วย เช่น สาหร่ายและปลาไหล

เดินทางสู่เมืองทาระแหล่งจับปูช่ือดังของคิวชู ต้องที่จังหวัดซะงะ (Saga Prefecture) เรียกว่า Takezaki Crab (ปูท ะเคะ
ซะคิ) ซึ่งจับได้มากที่แถบทะเลอะริอะเคย หน้าตาก็ละม้ายจะเป็ นพี่นอ้ งกับปูมา้ บ้านเรา (ปูมา้ ญี่ ปนเรี
ุ่ ยกว่า วะทะริงะนิ =
watarigani)
รับประทานเมนูพิเศษ ข้าวหน้าปูม้าญี่ปุ่น ณ เมืองทาระ
ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ อีกหนึ่งศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองซากะ (Saga) ที่มีอายุหลายร้อยปี ถกู สร้างขึน้ เมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 1688
ซึ่งเป็ นศาลเจ้าที่ย่ศู าสนาพุทธนิกายชินโตเป็ นศาลเจ้าประจาตระกูลนาเบะชิมะ (Nabeshima clan) ผูป้ กครองเมืองซากะ ใน
สมัยเอโดะ และยังเป็ นศาลเจ้าอินาริท่ใี หญ่และสาคัญเป็ นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ (Fushi-mi Inari Shrine)ใน
เกียวโต(Kyoto) และศาลเจ้าคะซะม่าอินาริ (Kasama Inari Shrine) ในอิบาระกิ(Ibaraki)อีกด้วย โดยเป็ นที่ประทับของเทพ
เจ้าศักดิ์สิทธิ์ ทาให้มีผคู้ นจานวนมากมักจะนิยมมาสักการะขอพรเพื่อให้ทงั้ การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรและธุรกิจต่างให้
มีความสาเร็จอย่างไม่ขาดสาย แถมยังเป็ นจุดชมวิวที่สวยมากๆของเมือง ไม่ว่าจะเป็ นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุระบาน
สะพรั่ง มีจุดที่เมื่อมาแล้วต้องไปเช็ กอินก็ตรงส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยังมีสะพานสีแดงคู่กับแม่นา้ สายเล็กๆเป็ นจุดถ่ายภาพที่
สวยงามเลยทีเดียว บริเวณด้านหน้าศาลเจ้ายังมีรา้ นค้าขายของที่ระลึกท้องถิ่นที่น่ารักมากมายเรียงรายอยู่ดว้ ย
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วันที่ 4
เช้า

ถนนสายสาเกฮิเซ็นฮามาชูกุ (Hizen Hamashuku) ถนนเก่าแก่แห่งคาชิมะ เรียกได้ว่าเป็ นอีกไฮไลต์ของเมืองซากะ ย่านที่
ขึน้ ชื่อเรื่องร้านสาเกและโรงงานทาสาเกอันโด่งดัง ที่แฝงตัวอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนเก่าแก่อายุนับร้อยๆปี เป็ นอีกหนึ่ง
สถานที่ ที่น่ามาเดินเล่นกินลมชมวิวสุดๆ นอกจากจะได้พบกับร้านขายสาเกขึน้ ชื่อของเมืองแล้ว ยังเจอกับร้านขายของน่ารักๆ
ที่เป็ นงาน Handmade เก๋ๆ ชิคๆ ที่ไม่เหมือนใครแน่นอน ได้เวลาอันควรเดินทางสู่เมืองนา้ แร่ผิวสวย
ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะหรือที่เรียกว่า“ปลาดุกนามะสึซามะ” ผูใ้ ห้พรผิวสวยโทโยทามะฮิเมะคือผูร้ บั ใช้เจ้า
หญิงโอโตะฮิเมะแห่งวังบาดาล เรื่องเล่ามีอยู่ว่าเมื่อครัง้ ที่โทโยทามะฮิเมะเดินทางมาเยือนอุเรชิโนะ นางได้พบกับปลาดุกตัว
ใหญ่ท่ไี ด้รบั บาดเจ็บ จึงราดนา้ ร้อนที่ผดุ ขึน้ มาใส่แล้วพบว่าผิวของมันสวยขึน้ ภายในศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะจินจะมี “ศาลนา
มะสึ” ที่ เชื่ อ กัน ว่ าถ้าสัม ผัส “ปลาดุก นามะสึ ซ ามะ” ซึ่งท าจากดิ น สีข าวลื่ น เป็ น มัน วาว ผู้นั้น ก็จ ะมี ผิวที่ ข าวและสวยเฉก
เช่นเดียวกัน ทาให้นกั ท่องเที่ยวหญิงนิยมมาสักการะศาลเจ้าแห่งนีเ้ ป็ นจานวนมาก จากนัน้ ให้ท่านได้สมั ผัสการแช่ออนเซ็นที่
เชื่อกันว่าทาให้ผิวสวยมากแห่งเมืองอุเรชิโนะ
บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
่ี กั URESHINO ONSEN หรือเทียบเท่า
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ
ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปนุ่

ศาลเจ้าแห่งความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ – น้าตกมิคะเอริ –
โทสุ พรีเมียม เอาท์เล็ท
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ศาลเจ้าทาเคโอะ เรียกอีกชื่อได้ว่า โกชะไดเมียว (Goshadaimyo) เป็ นศาลเจ้าที่เก่าแก่ท่ีสดุ ในเมืองนี ้ เมื่อเข้าไปจะพบกับ
ต้น ไม้ (Okusu) ขนาดใหญ่ ต ระง่านตาที่ มี อายุถึง 3,000 ปี ซึ่งถื อ ได้ว่าเป็ น ต้น ไม้ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของศาลเจ้าแห่ งนี ้เลยก็ว่ าได้
เนื่องจากเป็ นต้นไม้ 2 ต้นที่มีรากที่เชื่อมติดกัน จึงทาให้มีผคู้ นมาบูชาขอพรใน เรื่องต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็ นเรื่องความรัก
คู่ครอง ธุรกิจ โชคลาภ

กลางวัน

ชมดอกไม้ ณ สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน (Mifune-yama Rakuen) ตัง้ อยู่ท่ีตีนเขา Mifuneในจังหวัดซากะ(Saga) เรียกได้
ว่าเป็ นสวนขนาดใหญ่ ท่ีจดั แต่งได้แบบสวยมากๆแห่งหนึ่งของญี่ปนเลยล่
ุ่
ะค่ะ ยิ่งด้วยทาเลที่ตงั้ บริเวณตีนเขายิ่งจะมทาให้
เหมือนสวนแห่งนีถ้ กู รายล้อมด้วยเทือกเขา โดยพืน้ ที่ของสวนมิฟเู นะยามะ ราคุ เอนมากถึง 150,000 ตารางเมตร บอกเลยว่า
มาช่วงไหนก็ไม่ผิดหวัง เนื่องจากภายในสวนมีการจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามหมุนเวียนกันตลอดทัง้ ปี จึงสามารถเข้าชมได้ทุก
ฤดู
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

สัมผัสอีกธรรมชาติอันงดงามแห่งซะกะ น้าตกมิคะเอริ (Mikaeri No Taki Fall) เป็ นนา้ ตกที่สวยงามติดอันดับหนึ่งในร้อย
ของญี่ปนอี
ุ่ กด้วยจะไหลลงสู่แม่นา้ อิคิซะ บริเวณลานจอดรถทางเดินเข้านาตกริมธารนา้ นัน้ มีตน้ ซากุระและไม้ดอกเรียงรายที่
สวนงามอยู่ทงั้ ริมสองฝั่ง อีกจุดถ่ายรูปที่สวยงามและสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ
โทสุ พรีเมียม เอาท์เล็ท ที่ทาเป็ นชอปปิ ้งมอลล์แห่งนี ้ มีตน้ แบบมาจากเมืองที่สวยงามทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่มี
อากาศสดชื่นแจ่มใสและมีแสงแดดส่องสว่าง มีทงั้ แบรนด์ในประเทศและแบรนด์นอกที่มาดาเนินกิจการเองโดยตรงกว่า 150
ร้าน และมีศนู ย์อาหารและร้านอาหารเพียบ ภายในบรรยากาศที่โล่งสบายทาให้เดินเล่นได้ทงั้ วันเลย

ค่า
่ กั
ทีพ

วันที่ 5
เช้า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ โทสุ พรีเมียม เอาท์เล็ท
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ
ี่ กั TOSU HOTEL หรือเทียบเท่า

ยามากุจิ – ตลาดปลา คาราโตะ – พิพธิ ภัณฑ์สัตว์น้าชิโมโนเซกิ –
HELLO KITTY SHINKANSEN – ช้อปปิ้ งเทนจิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่จังหวัดยามากุจิ จังหวัดที่ตงั้ อยู่ทางใต้สดุ ของเกาะฮอนชู พิพิธภัฑณ์สตั ว์น้าชิโมโนเซกิ ตัง้ อยู่ติดกับช่อง
แคบคันม่อน มีทงั้ หมด 4 ชัน้ มีการรวบรวมปลาปั กเป้ากว่า 100 ชนิดจากทั่วโลก ซึง่ แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์สตั ว์นา้ ที่อื่นๆ
เนื่องจากเมืองชิโมโนเซกินนั้ เป็ นแหล่งเพาะพันธุป์ ลาปั กเป้า นอกจากนีย้ งั มีโซนสัตว์นา้ อื่นๆที่หลากหลาย จุดที่นา่ สนใจมาก
อีกจุดหนึง่ คือ ตูก้ ระแสนา้ จากช่องแคบคันม่อน ซึ่งเป็ นตูแ้ รกในโลกที่มีกระแสนา้ ไหลเวียนอยูต่ ลอดเวลา ในส่วนของอุโมงค์ใต้
นา้ ก็จะได้เห็นเพนกวินที่น่ารักว่ายนา้ อยู่ได้อย่างชัดเจน ชัน้ สองจะพบกับโลมาแสนรู ้ ที่โชว์พ่นฟองอากาศเป็ นวงๆ และมีการ
จัดแสดงโชว์ความน่ารักของโลมา และแมวนา้ อีกด้วย

ตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาเมืองยามากูจิมชี ่ือเสียงมากในเรือ่ งปลาปั กเป้า ซึง่ การจะนาปลาปั กเป้ามาปรุงอาหารผูเ้ ป็ น
เซฟจะต้องมีใบอนุญาติในการปรุงปลาปั กเป้าอีกด้วย

กลางวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา
เดินทางสู่สถานีโคคุระ นาท่านทดลองนั่งรถไฟชินคันเซ็น “สาย HELLO KITTY” หรือรถไฟหัวจรวดเฮลโลคิตตีน้ นั้ เอง ทัง้
ภายนอกและภายในถูกตกแต่งให้เป็ นธีมสีชมพูขาวให้ความรูส้ กึ สดใส โดยมีตรู้ ถไฟสาหรับจาหน่ายสินค้าชื่อดังของท้องถิ่น
และยังมีตโู้ ดยสารที่ตกแต่งลวดลายเป็ นคิดตีท้ งั้ หมด จุดเด่นของตูน้ ่คี ือ ท่านสามารถถ่ายรูปคูก่ บั คิดตีใ้ นชุดยูนิฟอร์มเจ้าหน้าที่
รถไฟได้อีกด้วย นาท่านเดินทางถึงสถานีฮากาตะเมืองฟุกโุ อกะ

ช้อปปิ ้งย่านการค้าที่มีช่อื เสียงของเมืองฟุกโุ อกะ ย่านเทนจิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือ้ ของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์
เนมมากมาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจติ อล นาฬิกา เครือ่ งเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋ า
รองเท้า เสือ้ ผ้าแบรนด์เนม เสือ้ ผ้าแฟชั่นสาหรับวัยรุน่ เครื่องสาอางยี่หอ้ ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II,
SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

ค่า
่ กั
ทีพ

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ เทนจิน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ
ี่ กั FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินสุวรรณภูมิ [TG649 11.35 – 14.55]
เช้า
11.40 น.
15.40 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ทาการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินฟุกุโอกะ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG649
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
** หากท่านทีต่ อ้ งออกตั๋วภายใน (เครือ่ งบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง : KYUSHU SAGA YAMAGUCHI รถไฟคิตตี้ คาวาอี้ 6วัน 4คืน
โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

วันที่ 12 - 17 มี.ค.63
วันที่ 07 - 12 เม.ย.63

42,900
45,900

42,900
45,900

40,900
42,900

8,900.8,900.-

28,900
26,900

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ทดี่ ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.

4.

การเดิ น ทางในแต่ ล ะครั้ง จะต้อ งมี ผู้โดยสารจ านวน 10 ท่ านขึ น้ ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ ค รบจ านวน
ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีท่ีลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป
มีการคอนเฟิ รม์ เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจาที่น่ งั กับสายการบินและค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั้ หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดิ นทางเข้าประเทศญี่ ปุ่น
โดยผิ ด กฎหมายและในขั้น ตอนการผ่ านการตรวจคนเข้า เมื อ ง ทั้ง ไทยและญี่ ปุ่ น ขึ น้ อยู่กับ การ

พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิน้ **
4.6 เมื่อท่ านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่ งั จากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณี ที่ ท่ า นจองห้ อ งพั ก แบบ TRIPLE [2 เตี ย ง+1 ที่ น อนเสริ ม ] แล้ ว ทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข
ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดนา้ หนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ
คนไทย ผู้ ที่ ป ระสงค์จ ะพานั ก ระยะสั้ น ในประเทศญี่ ปุ่ นไม่ เกิ น 15 **ถ้ากรณี ทางรัฐบาล
ญี่ ปุ่ นประกาศให้ ก ลั บ มาใช้ วีซ่ า ผู้เดิน ทางจะต้ อ งเสี ยค่ าใช้ จ่ ายเพิ่ ม ในการขอวี ซ่าตามที่
สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษีนา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่มี ีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวัน
เดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ ยนเที่ ยวบิ น โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุ
ต่างๆ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่ อการจลาจล, ภัย ธรรมชาติ, การน าสิ่ง ของผิด กฎหมาย ซึ่งอยู่น อกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
บริษั ทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ในการเปลี่ ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี ข้ ึ น้ อยู่กับ สภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั อัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ่ปี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่
เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กบั ลูกทัวร์ แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปนุ่ **
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่

2.
3.

สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รูจ้ กั โรงแรม
และอื่นๆ)

่ านักในประเทศญี่ปุ่น
กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี งั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติ
เพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ่ไี ม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

