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วนั โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ     

2 
กรุงเทพฯ – สนามบินฟกุโุอกะ TG648 (00.50-08.00) –ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– 
คาแนลซิต้ี – ร้านจ าหน่ายของฝาก – อิออน มอลล ์ฟกุโุอกะ – แช่ออนเซ็น 

   
SEKIA ONSEN HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 
เมืองยานากาวะ –ล่องเรือชมเมือง -  เมืองซากะ - ชิมปูมา้ญ่ีปุ่น (Takezaki) – 
ศาลเจา้ยโูทข ุอินาริ – ถนนสายสาเก ฮิเซนฮามาชูกุ – ศาลเจา้สารพดันึก  
โทโยตะมะฮิเมะ – อุเรชิโนะ ออนเซ็น - แช่ออนเซ็น 

   
URESHINO ONSEN  

หรือเทียบเท่า 

4 
ศาลเจา้แห่งความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไมมิ้ฟเูนะยามะ – น ้ าตกมิคะเอริ – 
โทสุ พรีเม่ียม เอาทเ์ลต 

   
TOSU  HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

5 
ยามากชิู – พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าชิโมโนเซกิ – ตลาดปลาคาราโตะ – 
HELLO KITTY SHINKANEN – ฟกุโุอกะ – ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจิน 

   
FUKUOKA  HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

6 สนามบินฟกุโุอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  TG 649 (11.35-14.55)    
 

 

ก าหนดเดนิทาง : กรกฎาคม–พฤศจิกายน 2562 

WONDERFUL JAPAN 
OSAGA – FUKUOKA  

HELLO KITTY SHINKANSEN  
6 Days 4 Nights 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
42,900.- 
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วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ

21.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย   
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสาร การเช็คอินและโหลดกระเป๋าสมัภาระ  

วนัที่สอง  กรุงเทพฯ – สนามบินฟุกโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนลซิตี ้– ร้านจ าหน่ายของฝาก – ออิอน มอลล์ ฟุกโุอกะ 
   แช่ออนเซ็น 

00.50 น. ออกเดินทางสู่ ฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย 

(เวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) น าท่านสักการะ ศาลเจ้าดาไซฟุ ซ่ึงเป็นศาลเจา้ในลทัธิ
ชินโต โดยคนญ่ีปุ่นเช่ือวา่เป็นศาลเจา้ท่ีใหพ้รในเร่ืองการศึกษาเล่าเรียน ภายในใหบ้รรยากาศร่มร่ืนเตม็ไปดว้ย
แมกไมข้นาดใหญ่ อิสระให้ท่านได ้ชมและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมืองท่ีร้านคา้กว่า 
100 ร้านบริเวณหนา้วดัรวมถึงร้านขนมข้ึนช่ืออย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ ขนมหวานท่ีท าจากถัง่แดงห่อแป้งขา้ว
เหนียวแลว้น าไปป้ิง หรือจะเลือกซ้ือ ตุ๊กตาฮากะ ฮาริโกะ ท่ีท าจากกระดาษป้ันเป็นกอ้นและระบายตกแต่งเป็น 
รูปหนา้ คนญ่ีปุ่นเช่ือว่า เป็นตุ๊กตาน าโชค จากนั้นน าท่านสู่ คาแนลซิตี ้เป็นศูนยก์ารคา้และความบนัเทิงขนาด
ใหญ่ในเมืองฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่น ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "เมืองท่ีอยู่ในเมือง" ประกอบดว้ยร้านคา้ ร้าน
กาแฟ ภตัตาคาร โรงละคร ศูนยเ์กม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองท่ีไหลผ่านกลางศูนยก์ลางคา้ 
คาแนลซิตีตั้งอยูติ่ดกบัย่านบนัเทิงและอยูร่ะหวา่งศูนยก์ลางธุรกิจและการคา้ปลีกของฟุกุโอกะ จึงเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีสร้างรายไดใ้ห้แก่เมืองไดอ้ย่างมาก จดัเป็นโครงการพฒันาโดยเอกชนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่น (1.4 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับพ้ืนท่ี 234,460 ม²) สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
จินตนาการอยา่งมีลกัษณะเด่นเฉพาะดว้ยประติมากรรมรูปโคง้และน ้าพุจ านวนมาก และออกแบบอาคารไม่ให้
มองเห็นทิวทศันข์องเมืองภายนอกมากนกั เพ่ือสร้างบรรยากาศคลา้ยโอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ  

 รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย  
 
 
 
 
 
 รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย ท่านสามารถเลอืกร้านอาหารที่มมีากมายในคาแนลซิตี ้
บ่าย น าท่านสู่ ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกมาตรฐานญ่ีปุ่น แหล่งรวมเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑน์านาชนิดท่ีไดรั้บ

ความนิยม ในการเลือกซ้ือกลบัเป็นของฝากของท่ีระลึกอนัไดม้าตรฐานการผลิตของญ่ีปุ่น เช่น เคร่ืองส าอาง 
โฟมลา้งหนา้ ครีมบ ารุงผิว และขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีราคาเกินคุม้ จากนั้นใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้เคร่ือง
อุปโภคบริโภค ณ ห้างยอดฮิตของญ่ีปุ่น อิออน มอลล์ ฟุกุโอกะ ซ่ึงทุกสาขาไดร้วบรวมสินคา้ ทั้งแบรนดเ์นม 
และแบรนดพ้ื์นเมืองของญ่ีปุ่นท่ีเป็นท่ีนิยมในการเลือกซ้ือใช ้ทั้งอาหาร ขนม ผลไมส้ด ให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ป
ป้ิงกนัตามอธัยาศยั  
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น าท่านเข้าสู่ที่พกั  SEKIA ONSEN  หรือระดบัเทียบเท่า   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ อิม่อร่อยกบับุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์  

 หลังจากนั้นเชิญท่านผ่อนคลายกับการ “แช่น ้ าแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่
ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยในเร่ืองการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัที่สาม  เมอืงยานากาวะ – ล่องเรือชมเมอืง – เมอืงซากะ - ลิม้ลองปูม้าญ่ีปุ่น – ศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ –  
                             ถนนสายสาเก ฮิเซ็นฮามาชูก ุ– ศาลเจ้าสารพดันึก โทโยตะมะฮิเมะ – อุเรชิโนะ ออนเซ็น – แช่ออนเซ็น 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองยานากาวะ เมืองแห่งน้ีตั้งอยู่ทางตอนใตข้องจ.ฟุกุโอกะเป็นเมืองท่ียงัคงหลงเหลือ

อาคารบา้นเมืองเก่าแก่ของญ่ีปุ่น โดยเราสามารถ ล่องเรือบนธารน ้าภายในเมือง เพ่ือสัมผสับรรยากาศราวกบั
ยอ้นเวลากลบัไปสู่ญ่ีปุ่นสมยัก่อนไดอ้ย่างชิลล์ๆ  เน่ืองจากภายในตวัเมืองเต็มไปดว้ยคลองมากมาย จึงไดรั้บ
ฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสายน ้ าไปโดยปริยาย นอกจากน้ีก็ยงัตั้งอยู่ติดทะเลอาริอาเกะซ่ึงอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย
ทรัพยากรทางธรรมชาติดว้ย ท่ีน่ีจึงข้ึนช่ือเร่ืองความหลากหลายของปลาทะเลและเตม็ไปดว้ยผลิตภณัฑเ์ฉพาะ
ทางแม่น ้าและทะเลตามไปดว้ย เช่น สาหร่ายและปลาไหล เป็นตน้ น าท่านเดินทางสู่ เมอืงทาระ จังหวัดซากะ 
แหล่งจบัปูช่ือดงัของคิวชู ปูชนิดน้ีคือ Takezaki Kani (ปูทะเคะซะคิ) ซ่ึงจบัไดม้ากท่ีแถบทะเลอะริอะเกะ 
หนา้ตากล็ะมา้ยคลา้ยกบัปูมา้บา้นเรา (ปูมา้ญ่ีปุ่นเรียกวา่ วะทะริงะนิ = watarigani) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ให้ท่านได้ลิม้ลอง ข้าวหน้าปูม้าญ่ีปุ่น  
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านขอพร ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ สร้างข้ึนในปี 1688 เป็นศาลเจา้นิกายชินโต ประจ าตระกูลนาเบะชิมะ 

ผูป้กครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะ เป็นศาลเจา้อินาริท่ีใหญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจากศาลเจา้ฟูชิมิอิ
นาริในเกียวโต และศาลเจา้คะซะม่าอินาริ ในอิบาระกิ จากนั้นน าท่านสู่ ถนนสายสาเก ฮิเซ็นฮามาชูกุ (Hizen 
Hamashuku) ถนนเก่าแก่แห่งคาชิมะ เรียกไดว้่าเป็นอีกไฮไลต์ของเมืองซากะ ย่านท่ีข้ึนช่ือเร่ืองร้านสาเกและ
โรงงานท าสาเกอนัโด่งดงั ท่ีแฝงตวัอยูภ่ายในอาคารบา้นเรือนเก่าแก่อายุนบัร้อยๆปี เป็นอีกหน่ึงสถานท่ี ท่ีน่า
มาเดินเล่น นอกจากจะไดพ้บกบัร้านขายสาเกข้ึนช่ือของเมืองแลว้ ยงัเจอกบัร้านขายของน่ารักๆ ท่ีเป็นงาน 
Handmade เก๋ๆ ท่ีไม่เหมือนใคร ไดเ้วลาอนัควรเดินทางสู่ ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะหรือเรียกว่า
“ปลาดุกนามะสึซามะ” ผูใ้หพ้รผิวสวยโทโยทามะฮิเมะคือผูรั้บใชเ้จา้หญิงโอโตะฮิเมะแห่งวงับาดาล เร่ืองเล่ามี
อยูว่่าเม่ือคร้ังท่ีโทโยทามะฮิเมะเดินทางมาเยือนอุเรชิโนะ นางไดพ้บกบัปลาดุกตวัใหญ่ท่ีไดรั้บบาดเจบ็ จึงราด
น ้าร้อนท่ีผดุข้ึนมาใส่แลว้พบว่าผิวของมนัสวยข้ึน ภายในศาลเจา้โทโยทามะฮิเมะจินจะมี “ศาลนามะสึ” ท่ีเช่ือ
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กนัว่าถา้สัมผสั “ปลาดุกนามะสึซามะ” ซ่ึงท าจากดินสีขาวล่ืนเป็นมนัวาว ผูน้ั้นก็จะมีผิวท่ีขาวและสวยเฉก
เช่นเดียวกนั ท าใหน้กัท่องเท่ียวหญิงนิยมมาสกัการะศาลเจา้แห่งน้ีเป็นจ านวนมาก หลงัจากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ อุเรชิโนะ ออนเซ็น เมืองเลก็ๆท่ีมีช่ือเสียงดา้นออนเซ็นในจงัหวดัซากะ โดดเด่นจนไดเ้ป็นเมืองท่ีมีออนเซ็น
คุณภาพเยี่ยมเพ่ือผิวสวยกระจ่างใส ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นออนเซ็นผิวสวย 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่น อีกสองท่ีคือ ฮิโนะคา
มิออนเซ็นในจงัหวดัชิมาเนะ และคิซึเระกาวา่ออนเซ็นในจงัหวดัโทชิหงิ 

 
 
 
 
 

 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั  URESHINO ONSEN  หรือระดบัเทียบเท่า   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 หลังจากนั้นเชิญท่านผ่อนคลายกับการ “แช่น ้ าแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่
ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยในเร่ืองการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 

 

วนัที่ส่ี ศาลเจ้าแห่งความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไม้มฟูิเนะยามะ – น า้ตกมคิะเอริ –  โทสุ พรีเมีย่ม เอาท์เลต  
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ ศาลเจ้าทาเคโอะ เรียกอีกช่ือไดว้่า โกชะไดเมียว (Goshadaimyo) เป็นศาลเจา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองน้ี 
เม่ือเขา้ไปจะพบกบัตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีมีอายถึุง 3,000 ปี ซ่ึงถือไดว้่าเป็นตน้ไมศ้กัด์ิสิทธ์ิของศาลเจา้แห่งน้ีเลยก็
วา่ได ้เน่ืองจากเป็นตน้ไม ้2 ตน้ท่ีมีรากท่ีเช่ือมติดกนั จึงท าใหมี้ผูค้นมาบูชาขอพรใน เร่ืองต่างๆมากมายไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองความรัก คู่ครอง ธุรกิจ โชคลาภ จากนั้นน าท่านชม สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน (Mifune-yama 
Rakuen) ตั้งอยู่ท่ีตีนเขามิฟูเนะ จงัหวดัซากะ เรียกไดว้่าเป็นสวนขนาดใหญ่ท่ีจดัแต่งไดแ้บบสวยมากๆแห่ง
หน่ึงของญ่ีปุ่นเลยล่ะค่ะ ยิ่งดว้ยท าเลท่ีตั้งบริเวณตีนเขายิ่งจะมท าใหเ้หมือนสวนแห่งน้ีถกูรายลอ้มดว้ยเทือกเขา 
โดยพ้ืนท่ีของสวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอนมากถึง 150,000 ตารางเมตร บอกเลยว่ามาช่วงไหนก็ไม่ผิดหวงั 
เน่ืองจากภายในสวนมีการจดัตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงามหมุนเวียนกนัตลอดทั้งปี จึงสามารถเขา้ชมไดทุ้กฤดู 
 
 
 
 
 

 
 



 

 5   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสัมผสัธรรมชาติอนังดงามแห่งซะกะ น ้าตกมิคะเอริ (Mikaeri No Taki Fall) เป็นน ้าตกท่ีสวยงามติด

อนัดบัหน่ึงในร้อยของญ่ีปุ่น ไหลลงสู่แม่น ้ าอิคิซะ บริเวณลานจอดรถทางเดินเขา้น าตกริมธารน ้ านั้นมีตน้
ซากุระและไมด้อกเรียงรายท่ีสวนงามอยู่ทั้งริมสองฝ่ัง อีกจุดถ่ายรูปท่ีสวยงามและสัมผสัธรรมชาติไดอ้ย่าง
ใกลชิ้ด จากนั้นน าท่านสู่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต เอาทเ์ลต็ท่ีท าเป็นชอปป้ิงมอลลแ์ห่งน้ี มีตน้แบบมาจากเมือง
ท่ีสวยงามทางตอนใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนียท่ีมีอากาศสดช่ืนแจ่มใสและมีแสงแดดส่องสว่าง มีทั้งแบรนด์ใน
ประเทศและแบรนดน์อกท่ีมาด าเนินกิจการเองโดยตรงกว่า 150 ร้าน และมีศูนยอ์าหารและร้านอาหารเพียบ 
ภายในบรรยากาศท่ีโล่งสบายท าใหเ้ดินเล่นไดท้ั้งวนัเลย  

 รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
 ที่พกั  TOSU HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  
 

วนัที่ห้า   พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ชิโมโนเซก ิ–  ตลาดปลาคาราโตะ – ทดลองน่ัง HELLO KITTY SHINKANSEN –  
                             ฟุกโุอกะ –  ช้อปป้ิงย่านเทนจนิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัยามากุชิ (Yamaguchi) จงัหวดัท่ีตั้งอยูท่างใตสุ้ดของเกาะฮอนชูและตั้งอยูติ่ดกบัตอน

เหนือของเกาะคิวชู ชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าชิโมโนเซกิ ตั้งอยู่ติดกบัช่องแคบคนัม่อน มีทั้งหมด 4 ชั้น มีการ
รวบรวมปลาปักเป้ากว่า 100 ชนิดจากทัว่โลก ซ่ึงแตกต่างจากพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ าท่ีอ่ืนๆ เน่ืองจากเมืองชิโมโน
เซกินั้นเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลาปักเป้า นอกจากน้ียงัมีโซนสัตวน์ ้ าอ่ืนๆท่ีหลากหลาย จุดท่ีน่าสนใจมากอีกจุด
หน่ึงคือ ตูก้ระแสน ้าจากช่องแคบคนัม่อน ซ่ึงเป็นตูแ้รกในโลกท่ีมีกระแสน ้ าไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา ในส่วน
ของอุโมงค์ใต้น ้ าจะเห็นเพนกวินท่ีน่ารักว่ายน ้ าอยู่ได้อย่างชัดเจน ชั้นสองพบกับโลมาแสนรู้ ท่ีโชวพ์่น
ฟองอากาศเป็นวงและมีการแสดงโชวค์วามน่ารักของโลมาและแมวน ้าอีกดว้ย น าท่านชม ตลาดปลาคาราโตะ 
ตั้งอยู่ในเมืองยามากชิูมีช่ือเสียงมากในเร่ืองปลาปักเป้า ซ่ึงการจะน าปลาปักเป้ามาปรุงอาหารผูเ้ป็นเซฟจะตอ้ง
มีใบอนุญาติในการปรุงปลาปักเป้าอีกดว้ย ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัความสดใหม่มากมายและราคาไม่แพงซู
ชิ จากมือของพ่อคา้จริงๆ อ่ิมอร่อย ไม่แพง อาหารทะเล ซุปปลาปักเป้า ปลาปักเป้าทอด ฯลฯ นอกของอาคาร
ตลาดช่อง Kanmon ขยายในสายตาของคุณ มีซูชิอร่อยมากมายให้คุณได้ล้ิมรส มองออกไปเห็นสะพาน 
Kanmon และเรือเขา้อละออกจากท่าเรือไม ้ความรู้สึกท่ีตลาดมีชีวิตชีวา 

 
 
 
 
 

 
รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย 
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บ่าย  น าท่านสู่สถานีรถไฟโคคุระ ใหท่้านไดท้ดลองนัง่รถไฟชินคนัเซ็น “HELLO KITTY” สัมผสัความน่ารักมุง้
ม้ิงของขบวนรถไฟซ่ึงภายนอกและภายในถูกตกแต่งให้เป็นธีมสีชมพูขาวให้ความรู้สึกสดใส โดยมีตูร้ถไฟ
ส าหรับจ าหน่ายสินคา้ช่ือดงัของทอ้งถ่ินและยงัมีตูโ้ดยสารท่ีตกแต่งลวดลายเป็นคิดต้ีทั้งหมด จุดเด่นของตูน่ี้คือ 
ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กบัคิดต้ีในชุดยูนิฟอร์มเจา้หน้าท่ีรถไฟไดอี้กดว้ย น าท่านเดินทางจากสถานีโคคุระสู่
สถานีฮากาตะ เมืองฟุกุโอกะ   เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตยอุ์ทยั ใครไดไ้ปสัมผสัแลว้จะหลงใหลเสน่ห์ของ

เมืองน้ีท่ีแมจ้ะเตม็ไปดว้ยตึกสูงระฟ้าแต่กแ็ฝงกล่ินอายของวฒันธรรมโบราณอนัสงบเงียบ เมืองเลก็ๆ แห่งน้ีจึง
มีทั้ง 2 อารมณ์ใหน้กัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัเสน่ห์ของฟุกุโอกะ น าท่านชอ้ปป้ิงกนัท่ี ย่านเทนจนิ (Tenjin) อาจจะ
เป็นยา่นท่ีเรียกว่าเป็นหวัใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยกไ็ด ้โดยในบริเวณน้ีจะมีร้านรวง ถนนคนเดิน 
และหา้งใหญ่ๆมารวมตวักนัอยูม่ากมาย มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือหลากหลายชนิด ตั้งแต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เส้ือผา้แบรน
เนมด ์หนงัสือ เคร่ืองส าอางต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย  
รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 ที่พกั  FUKUOKA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  
  

วนัที่หก   สนามบินฟุกโุอกะ –  สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกโุอกะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
11.35 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649 
14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
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อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 

2-3 ท่าน  

เดก็ พกักบั  

1 ผู้ใหญ่ 

เดก็ 2-12 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่  

มเีตยีง 

เดก็ 2-6 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว 

จ่ายเพืม่ 

25 – 30 กรกฎาคม 2562 42,900.- 42,900.- 42,900.- 42,900.- 8,900.- 

22 – 27 ตุลาคม 2562 45,900.- 45,900.- 45,900.- 45,900.- 8,900.- 

19 – 24 พฤศจิกายน 2562 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 8,900.- 

** ราคาเดก็ทารก ไม่เกนิ 2 ขวบ จ่ายเพยีง 10,500 บาท/ท่าน ** 

อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม**ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้

ไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านั้น ** 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม  

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
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 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง  
เงือ่นไขการเดนิทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้
ก่อนเดินทาง 21 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก
การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะ
ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ญ่ีปุ่น ท่านละ 15,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
การยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดินทาง ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ี

นั่งกบัสาย การบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า 
หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ี
สายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซง
ได ้ 
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 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ี
ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 


