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สวมชุดยูกาตะเที่ยวชมศาลเจ้าดาไซฟุ | ทานอาหารในสวนดอกบ๊วย | โรแมนติกในสไตลย์ุโรป ณ เฮา้สเ์ทนบอช  

ชมแสงสีอลังการ Kingdom of Light | ลิม้รส ข้าวหน้าปูม้าแห่งซากะ แห่งเดียวในญ่ีปุ่ น | เขา้พิธีเสริมสิริมงคล ณ 

ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ พร้อมสัมผัสพิธีชงชาอย่างชนชัน้สงู | แช่ออนเซ็นผิวสวยทีอุ่เรชิโนะ | เดินชิลชิคถ่ายรูปสุดเก๋
ในยูฟุอิน | ชมบ่อน ้าหลากสีและโคลนเดือดมหัศจรรยธ์รรมชาติ แห่งเมืองเบปปุ | ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมที่ Tosu 

Premium Outlet | ชิมซูชิแสนอร่อยใน ตลาดปลาคาราโตะ  | ลองน่ังรถไฟคิตตี้ชินคัน เซ็นแสนน่ารัก  |  
ช้อปป้ิงถนนเทนจิน | พิเศษสุด.เดินทางไปกับคุณจ๊อบ นิธิ พร้อมช่างภาพเก็บภาพน่ิงและวีดีโอ 
  

เดนิทาง 10-15 เมษายน 2563 

ราคาแนะน าเพยีง 79,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG648 / 00.50 – 08.00) 
วนัท่ี 2.  คิวช ู(สนามบินฟกุโุอกะ) – ใส่ชดุยกูาตะ - ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– เฮา้สเ์ทนบอช – เทศกาลประดบัไฟ Kingdom of Light 
วนัท่ี 3.  เมืองนางาซากิ – โกลฟเวอรแ์มนชั่น – สวนสนัติภาพ – ลิม้รสปมูา้ซากะ(ป ูTakezaki) – ศาลเจา้ยโูทคอุินาร ิ– แช่ออนเซ็นผวิสวย 

วนัท่ี 4.  หมู่บา้นยฟูอุินฟลอรร์ลั – ถนนชอ้ปป้ิงยโูนะสโึบะรนิ – คาเฟ่สนปูป้ี – ทะเลสาบคินรนิ – เบปป ุ– บ่อน า้แรน่รกจิโกกเุมงรูิ (ชม 4 บ่อ) –  

แช่ออนเซ็น 

วนัท่ี 5.  โทซุ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท – ยามากจุิ – ตลาดปลา คาราโตะ – HELLO KITTY SHINKANSEN – ชอ้ปป้ิงย่านเทนจิน- ฟกุโุอกะ  

วนัท่ี 6.  คิวช ู(สนามบินฟกุโุอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG649  / 11.35 – 14.55) 

Special Highlight 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) (TG648 / 00.50 - 08.00) 

22.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วันที ่2 
คิวชู (สนามบนิฟุกุโอกะ) –ใส่ชุดยูกาตะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ – เฮ้าสเ์ทนบอช – 
เทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light 

00.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG648 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 

 
 มัคคุเทศก์มืออาชีพ และคุณจ๊อบนิธิ สมุดโคจร น าท่านเดินทางท่องเที่ยว สุดเอ็กคลูซีฟโดยรถบัสโค้ชแสนสบาย ตาม

ก าหนดเวลาทอ้งถิ่นของญ่ีปุ่ น ซึ่งเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง ออกเดินทางจากสนามบินสู่ ร้านชุดยูกาตะเพื่อแปลงร่างใหก้ับทุก
ท่านไดเ้ป็นนกัท่องเที่ยวสดุสวยหล่อสไตลค์นญ่ีปุ่ น ซึ่งท่านจะไดส้วมใส่และรับชุดยูกาตะกลับบ้านเป็นทีร่ะลึกครบเซ็ทอีก
ดว้ย เมื่อเราจ าแลงแปลงกายกนัเรียบรอ้ยแลว้ ก็จะไปสักการะศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงที่สดุของฟกุโุอกะที่มีชื่อว่า ดาไซฟุอนัเป็น
ที่นิยมในการมาขอพรกนัมากโดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู ้ซึ่งระหว่างทางเขา้สู่ศาลเจา้นัน้ ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ ขายของที่ระลึก
สไตลญ่ี์ปุ่ นมากมาย รวมทัง้ขนมขึน้ชื่อ ตามต านานแห่งศาลเจา้นีอ้ีกดว้ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาเซโบะ เมืองแห่ง
จดุหมายปลายทางที่นกัท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากนัรวมถึงสวนสนกุเฮา้สเ์ทนบอช ที่เป็นจดุหมายหลกัๆของนกัท่องเที่ยว 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 เฮ้าสเ์ทนบอช หมู่บา้นฮอลแลนด ์ของประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีรวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวฒันธรรมขนานแทข้องชาวฮอลแลนด์
และดชัทร์วมไวด้ว้ยกนั พรอ้มสนกุสนานตื่นเตน้กบัส่ิงอ านวยความสะดวกนานปัการ ท่านสามารถถ่ายรูปกบับรรยากาศรอบๆ 
ไดอ้ย่างสนุกสนาน ทั้งกังหันแบบฮอลแลนด ์ทุ่งดอกไม้ต่างๆ ไม่ว่ าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ, หรือแม้กระทั่ง
ล่องเรือชมบรรยากาศของเฮาสเ์ทนบอชไดอ้ย่างสบายใจ หรือท่านท่ีชอบความตื่นเตน้เชิญที่ โรงภาพยนตร ์และสวนสนกุแบบ
ตะวนัตก เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน า้ท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าที่ท  าไดเ้หมือนจรงิอย่างน่าทึ่ง พรอ้มชมทิวทศัน์
อนัสวยงามของเมืองนี ้ FUTURE CAST THEATER GRAND ODYSSEY ใหท้่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตรก์ารต่อสู้
สดุยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่มีท่านเป็นดาราน าแสดงดว้ย รบัรองไดเ้ลยว่าท่านจะประทบัใจไปอีกนาน 

 
 ไฮไลท.์..สมัผสัประสบการณ ์เทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light ขนาดใหญ่ภายในสวนสนกุ ซึ่งทกุปีจะมีการจดัแสดงไฟ 

LEDs หลายลา้นดวง และบางจุดยงัมีการจดัแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลง อุโมงคแ์ห่งแสง สวนดอกไมท้ี่เนรมิตขึน้จากดวง
ไฟ จนเรียกไดว้่าเป็นอาณาจกัรแห่งแสงเลยทีเดียว 
** หมายเหตุ : ส าหรับเฮ้าสเ์ทนบอช ทางบริษัทฯ ได้รวมค่าเข้าชมสถานที่และเคร่ืองเล่นเฉพาะชนิดที่ระบุอยู่ใน
เงือ่นไขของบัตรเข้าเรียบร้อยแล้ว** 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก WATERMARK HOTEL HUIS TEN BOSCH หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่3 
เมืองนางาซากิ – โกลฟเวอร์แมนช่ัน – สวนสันติภาพ – ลิ้มรสปูม้าซากะ(ปู 
Takezaki) – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – แช่ออนเซ็นผิวสวย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองนางาซากิ (Nagasaki) เมืองเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตรเ์มื่อครัง้อดีต ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อคา้ขาย

แลกเปล่ียนอารยธรรมต่างๆกับโลกตะวนัตก ที่เขา้มาเผยแพรย่งัประเทศญ่ีปุ่ น นางาซากิถือเป็นเมืองท่าแห่งเดียวที่เป็นประตู
ไปสู่ต่างประเทศ เห็นไดจ้ากรอ่งรอยทางวฒันธรรมจากประเทศต่างๆที่ยงัคงหลงเหลืออยู่ในเมืองแห่งนี ้

 

 
 โกลฟเวอรแ์มนชั่น (Glover Mansion) สถาปัตยกรรมยุโรปอนัล า้ค่าที่สดุของจังหวดันางาซากิ สรา้งโดยโทมัส โกลฟเวอร ์

พ่อคา้ชาวองักฤษซึ่งไดเ้ขา้มาเปิดตลาดการคา้กับญ่ีปุ่ นในสมยัรฐับาลเมจิ เมื่อ 136 ปีก่อน คฤหาสนต์ัง้อยู่เนินเขาที่สามารถ
ชมทศันียภาพของอ่าวนางาซากิไดอ้ย่างชดัเจน 

 

 
 สวนสันติภาพ ที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมี

อนุสาวรียท์ี่สรา้งขึน้เพื่อระลึกถึงความโหดรา้ยของสงครามที่ผ่านมาและการมองใหเ้ห็นถึงสนัติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นท่ีมา
แห่งความสงบรม่รื่นต่อไป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ ข้าวหน้าปูม้าญ่ีปุ่ น 
 ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ อีกหนึ่งศาลเจา้เกา่แกข่องเมืองซากะ (Saga) ที่มีอายหุลายรอ้ยปีถกูสรา้งขึน้เมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 1688 

ซึ่งเป็นศาลเจา้ศาสนาพทุธนิกายชินโตประจ าตระกลูนาเบะชิมะ (Nabeshima clan) ผูป้กครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะ และ
ยงัเป็นศาลเจา้อินารทิี่ใหญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟูชิมิอินาร ิ(Fushi-mi Inari Shrine)ในเกียวโต (Kyoto) 
และศาลเจา้คะซะม่าอินาริ (Kasama Inari Shrine) ในอิบาระกิ(Ibaraki) อีกดว้ย โดยเป็นท่ีประทบัของเทพเจา้ศกัดิ์สิทธ์ิ ท า
ใหม้ีผูค้นจ านวนมากมกัจะนิยมมาสกัการะขอพรเพื่อใหท้ัง้การเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรและธุรกิจต่างใหม้ีความส าเร็จ
อย่างไม่ขาดสาย แถมยงัเป็นจดุชมวิวที่สวยมากๆของเมือง ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ ง มีจดุที่
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เมื่อมาแลว้ตอ้งไปเช็คอินก็คือตรงส่วนหนา้ศาลเจา้ก็ยังมีสะพานสีแดงคู่กับแม่น า้สายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามเลย
ทีเดียว บรเิวณดา้นหนา้ศาลเจา้ยงัมีรา้นคา้ขายของที่ระลกึทอ้งถิ่นท่ีน่ารกัมากมายเรียงรายอยู่ดว้ย 

 

 
 จากนัน้ใหท้่านไดส้มัผสัการแช่ออนเซ็นท่ีเชื่อกนัว่าท าใหผิ้วสวยแห่งเมืองอเุรชิโนะ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ีพ่กั URESHINO ONSEN หรือเทยีบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแชน่ ้าแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่ น 

วันที ่4 
หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – ถนนช้อปป้ิงยูโนะสึโบะริน – คาเฟ่สนูปป้ี – ทะเล
สาบคินริน – เบปปุ – บ่อน ้าแร่นรกจิโกกุเมงูริ (ชม 4 บ่อ) – แช่ออนเซ็น 

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

ส่วนหนึ่งของจงัหวดัโออิตะ (Oita) และไม่ไกลจากตวั เมืองเบบป ุมากนกั มีพิพิธภณัฑศ์ิลปะหลายแห่ง รา้นคา้ รา้นอาหารที่
ใหบ้รรยากาศสบายๆ มีวิวทิวทัศนท์ี่เป็นยอดเขา 2 ยอดของเทือกเขายูฟุ นอกตัวเมืองยังมีทุ่งนาขา้ว และฟารม์เลีย้งมา้อีก
หลายแห่ง จึงเป็นที่นิยมในการแวะมาเดินชมเมืองซกัครึ่งวนั หรือหนึ่งวนั หมู่บ้านยูฟุอินฟลอรรั์ล (Yufuin Floral Village) 
เป็นหมู่บา้นจ าลองสไตลย์ุโรป มีกลิ่นอายยโุรปโบราณ บา้นอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดบัประดาไป
ดว้ยดอกไมน้านาชนิด ถือเป็นไฮไลทห์น่ึงประจ าเมอืงยฟูอุิน ไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเที่ยวเป็นอยา่งมาก เหมาะแก่การเดิน
เล่นและถ่ายรูป ภายในบรเิวณประกอบดว้ยสวนหย่อม รา้นอาหาร รา้ยขายของที่ระลกึ งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลกัษณ ์ของเล่น 
ของสะสมทัง้ญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ แต่ละรา้นตกแต่งภายในไดด้ดูีดึงดูดใหค้นเขา้มาเลือกซือ้สินคา้ นอกจากนีย้งัมีที่พกัเปิด
ใหบ้รกิารอีกดว้ย  

 

 
 พาทุกท่านเดินเล่น  ถนนช้อปป้ิงยูโนะสึโบะริน (Yu-No-Tsubo Street) ซึ่งจะมีรา้นเครื่องแก้ว รา้นขนมญ่ีปุ่ น และ

เพลิดเพลินกับการชมธรรมชาติ วิถีชิวิตของคนท้องถิ่น รวมทั้งเลือกซือ้ของที่ระลึกมากมาย ร้านคาเฟ่สนูปป้ี ท่ามกลาง
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รา้นคา้น่ารกัมากมายในหมู่บา้นยูฟุอิน ไม่มีอะไรสะดุดตาเท่าเจา้บีเกิล้สีขาวสนูปป้ีที่ยื่นดังโงะใหอ้ยู่หนา้รา้น ถึงแมจ้ะขึน้ว่า
เป็นรา้นชา แต่ที่นี่มีเสิรฟ์ทัง้ของคาว ของหวานและเครื่องดื่ม ซึ่งทัง้หมดลว้นแต่ตกแต่งใหเ้ป็นหนา้สนูปป้ีที่น่ารกั จนตอ้งขอท า
ใจสกัพกัก่อนตกัเขา้ปากเลยทีเดียว และทางรา้นยงัมีโซนจ าหน่ายสินคา้ส าหรบัของฝากกนัอีกดว้ย 

 

 
 ทะเลสาบคินริน (Lake Kinrin) เป็นทะเลสาบที่อยู่ในย่านเมืองน า้พุรอ้นยูฟุอิน จังหวดัโออิตะ โดยที่กน้ทะเลสาบจะมีน า้พุ

รอ้นและน า้ใสเย็นไหล ยิ่งไปกว่านัน้ แม่น า้ 5 สายที่มีส่วนผสมของน า้แรก่็ไหลเขา้มาในทะเลสาบ ยิ่งในช่วงเชา้ตรูข่องฤดใูบไม้
รว่งถึงฤดหูนาว (เดือน พ.ย. – ม.ค.) จะมีปรากฏการณห์มอกควนัลอยขึน้มาจากพืน้ผิวทะเลสาบ กลายเป็นภาพราวอยู่ในโลก
จินตนาการ ผูม้าเยือนสามารถชื่นชมวิวอนัสวยงามที่มีภาพอาคารสะทอ้นในทะเลสาบที่ใสราวกระจกนีไ้ด ้และ ที่มาของชื่อ
ทะเลสาบนีม้ีอยู่ว่า นักปราชญ์ขงจื๊อในสมัยเมจิ ไดเ้ห็นเกล็ดของปลา (คันจิตัวริน) ที่ว่ายอยู่ในทะเลสาบ (คันจิตัว โกะ) 
สะทอ้นตอ้งกบัแสงอาทิตยเ์ป็นประกายทอง (คนัจิตวัคิน) จึงไดต้ัง้ชื่อทะเลสาบว่า “คินรนิโกะ” 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองเบปปุ (Beppu) ซึ่งไดช้ื่อว่าสวรรคข์องคนรกัการอาบน า้แร ่เนื่องจากเป็นแหล่งบ่อน า้พรุอ้นที่ส  าคญัของประเทศญ่ีปุ่ นซึ่ง
มีปริมาณน า้รอ้นมากมายพวยพุ่งขึน้มาในที่ต่างๆแมก้ระทั่งใจกลางเมือง บ่อน ้าแร่นรกจิโกกุเมงูริ (Jigokumeguri) แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเบปป ุที่นกัท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ซึ่งบ่อน า้แร่เหล่านีจ้ะส่งเสียงค ารามกึกกอ้ง พรอ้มพ่นควัน
และโคลนรอ้นๆ พวยพุ่งขึน้สงูอยู่ตลอดเวลา กล่าวกันว่าความลึกของแต่ละบ่อนัน้ มีความลึกถึง 120 เมตร และมีความรอ้น
กว่า 98 องศา ซึ่งมีอยู่ดว้ยกนั 8 บ่อ แต่ล่ะบ่อจะมีความแตกต่างของสีสนั และลกัษณะที่ไม่เหมือนกนั เช่น บ่อทะเล , บ่อเลือด 
, บ่อโคลนเดือด , บ่อน า้พนุรก (ไกดจ์ะพาท่านชมทัง้ 4 บ่อ) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ีพ่กั BEPPUWAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแชน่ ้าแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่ น 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายที่ โทซุ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท เป็นชอ้ปป้ิงมอลล ์ที่มีตน้แบบมาจากเมืองที่สวยงามทางตอนใตข้องรฐั

แคลิฟอรเ์นียที่มีอากาศสดชื่นแจ่มใสและมีแสงแดดส่องสว่าง มีทั้งแบรนดใ์นประเทศและแบรนด์ต่างประเทศที่มาด าเนิน
กิจการเองโดยตรงกว่า 150 รา้น มีศูนยอ์าหารและรา้นอาหารมากมาย ภายในบรรยากาศที่โล่งสบายท าใหเ้ดินเล่นไดท้ัง้วนั
เลย 

 

 
 เดินทางสู่จังหวัดยามากุจิ จังหวัดที่ตัง้อยู่ทางใตสุ้ดของเกาะฮอนชู ตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาของเมืองยามากุจิมี

ชื่อเสียงมากในเรื่องปลาปักเป้า ซึ่งการจะน าปลาปักเป้ามาปรุงอาหารนัน้ จะตอ้งเป็นเซฟที่มีใบอนุญาติเฉพาะทางในการปรุง
ปลาปักเป้าอีกดว้ย 
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บ่าย อิสระเลือกรับประทานอาหารภายใน ตลาดปลาคาราโตะ (รับ Cash Back จากไกดท์่านละ 2,000 เยน) 

 น าท่านเดินทางจากสถานีโคคุระสู่สถานีฮากาตะเมืองฟุกุโอกะ ดว้ยรถไฟชินคนัเซ็น “สาย HELLO KITTY” หรือรถไฟหวั
จรวดเฮลโลคิตตีน้ั้นเอง ทั้งภายนอกและภายในถูกตกแต่งให้เป็นธีมสีชมพูขาวให้ความรูส้ึกสดใส โดยมีตูร้ถไฟส าหรับ
จ าหน่ายสินคา้ชื่อดงัของทอ้งถิ่นและยงัมีตูโ้ดยสารท่ีตกแต่งลวดลายเป็นคิดตีท้ัง้หมด จดุเด่นของตูน้ี่คือ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่
กบัคิดตีใ้นชดุยนูิฟอรม์เจา้หนา้ที่รถไฟไดอ้ีกดว้ย  

 

 
 ชอ้ปป้ิงย่านการคา้ที่มีชื่อเสียงของเมืองฟุกุโอกะ ย่านเทนจิน เพลิดเพลินกับการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์

เนมมากมาย และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส ์หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า 
รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรบัวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

 

 
ค ่า อิสระเลือกรับประทานอาหาร ณ แหล่งช้อปป้ิง (รับ Cash Back จากไกดท์่านละ 2,000 เยน) 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ีพ่กั MONTEREY LA SOEUR FUKUOKA หรือเทยีบเท่า 



 

  10 สมดุโคจร Special Trip Kyushu 6วนั 4คืน โดยสายการบินไทย                                           [GQ2FUK-TG005] 

 

วันที ่6 คิวชู (สนามบนิฟุกุโอกะ) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)  
(TG649 / 11.35 - 14.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินฟุกุโอกะ 

11.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG649  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

ราคาทัวรข์้างตน้ยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขับรถ  
หัวหน้าทวัรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

ราคาแนะน าเพยีง  : สมุดโคจร Special Trip Kyushu 6วนั 4คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่ 10 – 15 เม.ย.63 79,900.- 79,900.- 76,900.- 9,900 53,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 
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เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 25 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมัดจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรทั์ง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
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4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดับชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถา้โดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

หมายเหต ุ
1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวัน

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุ

ต่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีขึ้น้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
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     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอื่นๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคณุสมบติัที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


