
 

 

รหัสทัวร B2B1901207 
ทัวรญี่ปุ�น คิวชู ซากะ รถไฟคิตต้ี 6 วัน 4 คืน (TG) 
ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ   ลองเรอืชมเมืองยานากาวะ   ถนนสายสาเกฮิเซ็นฮามาชูกุ 
สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน   น้ําตกมิคะเอริ   พิพิธภัฑณสัตวน้ําชิโมโนเซกิ 
ชินคันเซ็น สาย HELLO KITTY 
ชอปปم�งยานเทนจิน   คาแนลซิต้ี   Aeon Mall   โทสุ พรีเมียม เอาทเล็ท 
เมนูพิเศษ!!! บุพเฟ�ตขาปูยักษ ปลาหมึกสดช่ือดัง ขาวหนาปูมาแหงทาระที่แสนอรอย 
 

 



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่ 08 – 13 กรกฎาคม 62  49,900.- 
วันที่ 25 – 30 กรกฎาคม 62  49,900.- 
วันที่ 08 – 13 สิงหาคม 62 (วันหยุด วันแมแหงชาติ)  49,900.- 

 

 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
***(เก็บทิปกอนการเดินทางที่สนามบนิสุวรรณภูมิ)*** 

 เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมที่พัก 
1 สนามบินสวุรรณภูมิ 

[TG648 00.50 – 08.00] 
    

2 
สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – คาแนล ซิตี้ – ราน
จําหนายของฝาก – อิออน มอลล ฟุกุโอกะ –  
แชนํ้าแรธรรมชาต ิ

✈ อิสระ � 
SEKIA 
ONSEN  

หรือเทียบเทา  
[♨] 

3 
ยานากาวะ – กิจกรรม ลองเรือชมเมือง – ลิ้มรสปูมา
ญี่ปุ�น (ปู Takezaki) – ศาลเจายูโตคุอินาริ – ถนนสาเก
สายฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจาสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะ 
– แชนํ้าแรธรรมชาต ิ

� � � 
URESHINO 

ONSEN  
หรือเทียบเทา  

[♨] 

4 ศาลเจาแหงความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไมมิฟูเนะยา
มะ – น้ําตกมิคะเอร ิ– โทส ุพรีเมียม เอาทเล็ท � � อิสระ TOSU HOTEL 

หรือเทียบเทา 

5 
ยามากุจ ิ– ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภัณฑสัตวน้ําชโิม
โนเซกิ – HELLO KITTY SHINKANSEN – ชอปปم�งเทน
จิน 

� อิสระ อิสระ 
FUKUOKA  

HOTEL 
หรือเทียบเทา 

6 สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ
[TG649 11.35 – 14.55] � ✈   



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สาย

การบินไทย 
เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 
[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจบัปรับได] 

วันที่2 สนามบินฟุกโุอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – คาแนล ซิตี ้– รานจําหนาย
ของฝาก อิออน มอลล ฟุกุโอกะ – แชนํ้าแรธรรมชาติ 

00.50 น. ออกเดินทางสู สนามบินฟุกโุอกะ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบินไทย  
เท่ียวบินที่ TG 648 สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง 

08.00 น. 
 

 

เดินทางถึง สนามบินฟุกโุอกะ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู ศาลเจาแหงตํานาน
ปราชญคนสําคนของญี่ปุ�น ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ คือศาลเจาท่ีตั้งอยู
ในดาไซฟุ ซึ่งเคยเปนที่ทําการของรัฐบาลประจําจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษ
ที่ 7 เมื่อป 901 รัฐมนตรีฝ�ายซาย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara 
no Tokihara) ไดวางแผนเพื่อทําใหคูแขงของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ 
(Sugawara no Michizane) ถูกลดขั้นลงจากตําแหนงในชั้นศาล
กลายเปนขาราชการชั้นผูนอยประจําที่ดาไซฟุ หลังจากน้ันซุกะวะระจบ
ชีวิตลงที่น่ันและถูกฝงอยูที่น่ีในฐานะเทพผูคุมครอง  นอกจากนี้เขายังเปน
ที่รูจักกันดีในฐานะเทพเจาแหงการเรียนรู การอุทิศตนและโชคลาภ ศาล
เจาดาไซฟุ  เท็นมันกุ  ดึ งดูดผูคนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกวา 
700,000 คนตอป อีกทั้งยังไดรับความนิยมอยางยิ่งในหมูนักเรียนที่
กําลังเตรียมสอบ ที่ผูคนพากันมาสักการะบูชาขอพร โดยเฉพาะดานการ
เรียนการศึกษา ทั้งสองฝم�งถนนที่เดินเขาบริเวณศาลเจายังต็มไปดวย
รานคาขายของที่ระลึก และขนมขึ้นชื่อตามตํานาน อุเมะกาเอะโมจิ 
รวมท้ังสตารบคัสที่ตกแตงไดสวยงามติดอันดับโลกอีกดวย  

 

คาแนลซิตี้ เปนศูนยการคาและความบันเทิงขนาดใหญในเมืองฟุกุโอกะ 
ประเทศญี่ ปุ� น  ได รับการขนานนามวาเป น  "เมื องที่ อยู ใน เมื อง" 
ประกอบดวยรานคา รานกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนยเกม โรง
ภาพยนตร โรงแรมสองแหง และคลองที่ไหลผานกลางศูนยกลางคา 
คาแนลซิตีตั้งอยูติดกับยานบันเทิงและอยูระหวางศูนยกลางธุรกิจและ



 

 

การคาปลีกของฟุกุโอกะ จึงเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมที่สรางรายได
ใหแกเมืองไดอยางมาก จัดเปนโครงการพัฒนาโดยเอกชนที่ใหญที่สุดใน
ประวัติศาสตรญี่ปุ�น (1.4 พันลานดอลลารสหรัฐ สําหรับพื้นที่ 234,460 
ม²) สรางดวยสถาปตยกรรมแบบจินตนาการอยางมีลักษณะเดนเฉพาะ
ดวยประติมากรรมรูปโคงและน้ําพุจํานวนมาก และออกแบบอาคารไมให
มองเห็นทิวทัศนของเมืองภายนอกมากนัก เพื่อสรางบรรยากาศคลาย
โอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกใน
การชอปปم�ง 

บาย 

 

รานจําหนายสินคาที่ระลึกมาตรฐานญี่ปุ�น แหลงรวม เครื่องสําอางค 
และผลิตภัณฑนานาชนิด ที่เปนที่นิยม ในการเลือกซื้อกลับเปนของฝาก
ของที่ระลึกอันไดมาตรฐานการผลิตของญี่ปุ�น เชน เครื่องสําอางค โฟ
มลางหนา ครีมบํารุงผิว และขาวของเครื่องใชตางๆ ที่ราคาเกินคุม 
จากน้ันใหทานไดเลือกซื้อสินคาเครื่องอุปโภคบริโภค ณ หางยอดฮิตของ
ญี่ปุ�น Aeon Mall ซึ่งทุกสาขาไดรวบรวมสินคา ทั้งแบรนดเนมชื่อกอง
โลก และแบรนดพื้นเมืองของญี่ปุ�นที่เปนที่นิยมในการเลือกซื้อใช ทั้ง
อาหาร ขนม ผัก ผลไมสด คุณภาพดีมีมาตรฐาน ที่คนญี่ปุ�นทองถิ่นนิยม
มาเลือกซื้อใชซื้อทานกัน จนไดเวลาอันควร นําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก 
ผอนคลายเพื่อสุขภาพดวยออนเซ็นน้ําแรรอนธรรมชาติ  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
**พิเศษ!!! บุพเฟ�ต ขาปูยักษ พรอมนํ้าจิ้มรสเด็ด** 

  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SEKIA ONSEN หรือเทียบเทา 
ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
 
 
 
 



 

 

วันที่3 ยานากาวะ – กิจกรรม ลองเรือชมเมือง – ลิ้มรสปูมาญี่ปุ�น (ปู 
Takezaki)-  ศาลเจายูโทคุอินาริ – ถนนสาเกสายฮิเซ็นฮามาชกู ุ– 
ศาลเจาสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะ – แชนํา้แรธรรมชาต ิ

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 

นําทานสู เมืองยานากาวะ เมืองแหงน้ีตั้งอยูทางตอนใตของจ.ฟุกุโอกะ
เปนเมืองที่ยังคงหลงเหลืออาคารบานเมืองเกาแกของญี่ปุ�น โดยเรา
สามารถ ลองเรือบนธารนํ้าภายในเมือง เพื่อสัมผัสบรรยากาศราวกับ
ยอนเวลากลับไปสูญี่ปุ�นสมัยกอนไดอยางชิลลๆ เน่ืองจากภายในตัวเมือง
เต็มไปดวยคลองมากมาย จึงไดรับฉายาวาเปนเมืองแหงสายนํ้าไปโดย
ปริยาย นอกจากน้ีก็ยังตั้งอยูติดทะเลอาริอาเกะซึ่งอุดมสมบูรณไปดวย
ทรัพยากรทางธรรมชาติดวย ที่น่ีจึงขึ้นชื่อเร่ืองความหลากหลายของปลา
ทะเลและเต็มไปดวยผลิตภัณฑเฉพาะทางแมน้ําและทะเลตามไปดวย เชน 
สาหรายและปลาไหล  

 

เดินทางสูเมืองทาระแหลงจับปูชื่อดงัของคิวชู ตองที่จังหวัดซะงะ (Saga 
Prefecture) เรียกวา Takezaki Crab (ปูทะเคะซะคิ) ซึ่งจับไดมาก
ที่แถบทะเลอะริอะเคย หนาตาก็ละมายจะเปนพี่นองกับปูมาบานเรา (ปู
มาญี่ปุ�นเรียกวา วะทะริงะนิ = watarigani) 

กลางวัน  รับประทานเมนูพิเศษ ขาวหนาปูมาญี่ปุ�น ณ เมืองทาระ 
บาย 

 

 
ศาลเจายูโทคุอินาริ อีกหน่ึงศาลเจาเกาแกของเมืองซากะ (Saga) ที่มี
อายุหลายรอยปถูกสรางขึ้นเมื่อประมาณ ป ค.ศ. 1688 ซึ่งเปนศาลเจาท่ี
ยู ศาสนาพุทธนิกายชิน โต เปนศาลเจาประจําตระกูลนาเบะชิมะ
(Nabeshima clan) ผูปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ และยังเปน
ศาลเจาอินาริที่ใหญและสําคัญเปนอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจาฟุชิมิอินา
ริ  (Fushi-mi Inari Shrine)ใน เกี ย ว โต (Kyoto) แล ะศ าล เจ าค ะ
ซะมาอินาริ(Kasama Inari Shrine) ในอิบาระกิ(Ibaraki)อีกดวย โดย
เปนที่ประทับของเทพเจาศักดิ์สิทธิ์ ทําใหมีผูคนจํานวนมากมักจะนิยมมา



 

 

สักการะขอพรเพ่ือใหทั้งการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรและธุรกิจตาง
ใหมีความสําเร็จอยางไมขาดสาย แถมยังเปนจุดชมวิวที่สวยมากๆของ
เมือง ไมวาจะเปนชวงฤดูใบไมผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง มีจุดที่
เมื่อมาแลวตองไปเช็กอินก็ตรงสวนหนาศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับ
แมน้ําสายเล็กๆเปนจุดถายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว บริเวณดานหนา
ศาลเจายังมีรานคาขายของที่ระลึกทองถิ่นที่นารักมากมายเรียงรายอยู
ดวย  

 

ถนนสายสาเกฮิเซ็นฮามาชูกุ (Hizen Hamashuku) ถนนเกาแกแหง
คาชิมะ เรียกไดวาเปนอีกไฮไลตของเมืองซากะ ยานที่ขึ้นชื่อเรื่องราน
สาเกและโรงงานทําสาเกอันโดงดัง ที่แฝงตัวอยูภายในอาคารบานเรือน
เกาแกอายุนับรอยๆป เปนอีกหน่ึงสถานที่ ที่นามาเดินเลนกินลมชมวิว
สุดๆ นอกจากจะไดพบกับรานขายสาเกขึ้นชื่อของเมืองแลว ยังเจอกับ
รานขายของนารักๆ ที่เปนงาน Handmade เกๆ ชิคๆ ที่ไมเหมือนใคร
แนนอน ไดเวลาอันควรเดินทางสูเมืองน้ําแรผิวสวย 

 

ศาลเจาสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะหรือที่เรียกวา“ปลาดุกนามะสึซา
มะ” ผูใหพรผิวสวยโทโยทามะฮิเมะคือผูรับใชเจาหญิงโอโตะฮิเมะแหงวัง
บาดาล เรื่องเลามีอยูวาเมื่อครั้งที่โทโยทามะฮิเมะเดินทางมาเยือนอุเรชิ
โนะ นางไดพบกับปลาดุกตัวใหญที่ไดรับบาดเจ็บ จึงราดน้ํารอนที่ผุด
ขึ้นมาใสแลวพบวาผิวของมันสวยขึ้น ภายในศาลเจาโทโยทามะฮิเมะจิน
จะมี “ศาลนามะสึ” ที่เชื่อกันวาถาสัมผัส “ปลาดุกนามะสึซามะ” ซึ่งทํา
จากดินสีขาวลื่นเปนมันวาว ผูน้ันก็จะมีผิวที่ขาวและสวยเฉกเชนเดียวกัน 
ทําใหนักทองเที่ยวหญิงนิยมมาสักการะศาลเจาแหงน้ีเปนจํานวนมาก 
จากน้ันใหทานไดสัมผัสการแชออนเซ็นที่เชื่อกันวาทําใหผิวสวยมากแหง
เมืองอุเรชิโนะ 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก URESHINO ONSEN หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 



 

 

วันที่4 ศาลเจาแหงความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไมมิฟูเนะยามะ – นํ้าตกมิ
คะเอร ิ- โทสุ พรีเมียม เอาทเล็ท 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 

ศาลเจาทาเคโอะ เรียกอีกชื่อไดวา โกชะไดเมียว (Goshadaimyo) 
เปนศาลเจาที่เกาแกที่สุดในเมืองน้ี เมื่อเขาไปจะพบกับตนไม (Okusu) 
ขนาดใหญตระงานตาที่มีอายุถึง 3,000 ป  ซึ่งถือไดวาเปนตนไม
ศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจาแหงน้ีเลยก็วาได เน่ืองจากเปนตนไม 2 ตนที่มีรากที่
เชื่อมติดกัน จึงทําใหมีผูคนมาบูชาขอพรใน เรื่องตางๆมากมายไมวาจะ
เปนเร่ืองความรัก คูครอง ธุรกิจ โชคลาภ  

 

ชมดอกไม ณ สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน (Mifune-yama Rakuen) 
ตั้งอยูที่ตีนเขา Mifuneในจังหวัดซากะ(Saga) เรียกไดวาเปนสวนขนาด
ใหญที่จัดแตงไดแบบสวยมากๆแหงหน่ึงของญี่ปุ�นเลยละคะ ยิ่งดวยทําเล
ที่ตั้ งบริเวณตีนเขายิ่งจะมทําให เหมือนสวนแหงน้ีถูกรายลอมดวย
เทือกเขา โดยพื้นที่ของสวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอนมากถึง 150,000 
ตารางเมตร บอกเลยวามาชวงไหนก็ไมผิดหวัง เน่ืองจากภายในสวนมีการ
จัดตกแตงไวอยางสวยงามหมุนเวียนกันตลอดทั้งป จึงสามารถเขาชมได
ทุกฤดู  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
บาย 

 

สัมผัสอีกธรรมชาติอันงดงามแหงซะกะ นํ้าตกมิคะเอริ (Mikaeri No 
Taki Fall) เปนน้ําตกที่สวยงามติดอันดับหน่ึงในรอยของญี่ปุ�นอีกดวยจะ
ไหลลงสูแมน้ําอิคิซะ บริเวณลานจอดรถทางเดินเขานําตกริมธารน้ําน้ันมี
ตนซากุระและไมดอกเรียงรายที่สวนงามอยูทั้งริมสองฝم�ง อีกจุดถายรูปที่
สวยงามและสัมผัสธรรมชาติไดอยางใกลชิดกับธรรมชาติ  

 

โทสุ พรีเมียม เอาทเล็ทเอาทเล็ทท่ีทําเปนชอปปم�งมอลลแหงน้ี มีตนแบบ
มาจากเมืองที่สวยงามทางตอนใตของรัฐแคลิฟอรเนียที่มีอากาศสดชื่น
แจมใสและมีแสงแดดสองสวาง มีทั้งแบรนดในประเทศและแบรนดนอก
ที่มาดําเนินกิจการเองโดยตรงกวา 150 ราน และมีศูนยอาหารและ
รานอาหารเพียบ ภายในบรรยากาศที่โลงสบายทําใหเดินเลนไดทั้งวันเลย 



 

 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ โทสุ พรีเมียม เอาท
เล็ท 

  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOSU HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 ยามากุจ ิ– ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภัณฑสัตวน้ําชิโมโนเซกิ –  

 HELLO KITTY SHINKANSEN – ชอปปم�งเทนจิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 

นําทานเดินทางสูจังหวัดยามากุจิ จังหวัดที่ตั้งอยูทางใตสุดของเกาะฮอน
ชู พิพิธภัฑณสัตวนํ้าชิโมโนเซกิ ตั้งอยูติดกับชองแคบคันมอน มีทั้งหมด 
4 ชั้น มีการรวบรวมปลาปกเป�ากวา 100 ชนิดจากทั่วโลก ซึ่งแตกตาง
จากพิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ อ่ืนๆ เน่ืองจากเมืองชิโมโนเซกิน้ันเปนแหลง
เพาะพันธุปลาปกเป�า นอกจากน้ียังมีโซนสัตวน้ําอ่ืนๆที่หลากหลาย จุดที่
นาสนใจมากอีกจุดหน่ึงคือ ตูกระแสน้ําจากชองแคบคันมอน ซึ่งเปนตูแรก
ในโลกที่มีกระแสน้ําไหลเวียนอยูตลอดเวลา ในสวนของอุโมงคใตน้ํา ก็จะ
ไดเห็นเพนกวินที่นารักวายน้ําอยูไดอยางชัดเจน ชั้นสองจะพบกับโลมา
แสนรู ที่โชวพนฟองอากาศเปนวงๆ และมีการจัดแสดงโชวความนารัก
ของโลมา และแมวน้ําอีกดวย 

 

 
ตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาเมืองยามากูจิมีชื่อเสียงมากในเรื่องปลา
ปกเป�า ซึ่งการจะนําปลาปกเป�ามาปรุงอาหารผูเปนเซฟจะตองมีใบ
อนุญาติในการปรุงปลาปกเป�าอีกดวย  

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา 

 

เดินทางสูสถานีโคคุระ นําทานทดลองน่ังรถไฟชินคันเซ็น “สาย HELLO 
KITTY” หรือรถไฟหัวจรวดเฮลโลคิตตี้น้ันเอง ท้ังภายนอกและภายในถูก
ตกแตงใหเปนธีมสีชมพูขาวใหความรูสึกสดใส โดยมีตูรถไฟสําหรับ
จําหนายสินคาชื่อดังของทองถิ่นและยังมีตูโดยสารที่ตกแตงลวดลายเปน
คิดตี้ทั้งหมด จุดเดนของตูน่ีคือ ทานสามารถถายรูปคูกับคิดต้ีในชดุยนิู
ฟอรมเจาหนาท่ีรถไฟไดอีกดวย 



 

 

นําทานเดินทางถึงสถานีฮากาตะเมืองฟุกุโอกะ  

 

ชอปปم�งยานการคาที่มีชื่อเสียง ณ เทนจิน เพลิดเพลินกับการจับจายซื้อ
ของที่ระลึกอยางจุใจกับแบรนดเนมมากมาย และเครื่องใชไฟฟ�า กลอง
ถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิง
ดวย กระเป�า รองเทา เสื้อผาแบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน 
เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

คํ่า   อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ เทนจิน 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 สนามบินฟุกโุอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู สนามบินฟุกโุอกะ เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 
11.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 649 

สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 
14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทับใจ 
************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรม : KYUSHU ซากะ รถไฟคิตตี้ 6D4N โดยสายการบินไทย 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป  

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป 
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวม

ตั๋ว 
ทานละ 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 
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 
(วันหยุดวันแมแหงชาติ) 49,900 49,900 49,900 48,900 38,900 8,900 

** เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
 ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 10,500 บาท  

ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเคร่ืองบิน 
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน*** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
  
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ค
วากรุปมีการ คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3. การชําระคาบริการ 
    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 

 



 

 

4.การยกเลิการเดินทาง 
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมี

การการันตีมัดจําท่ีน่ังกบัสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER 
FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช

คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพ่ือ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 
2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [การบินไทย 30 กิโล **ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

เปนตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเคร่ืองจาก 30กิโล 
เหลือเพียง 20 กิโลเทานั้น ** แอรเอเซียเอกซ 20 กิโล / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบ
ละไมเกิน 23 กิโล] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  



 

 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรฐับาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวีซาใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน15 **ถากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ�น
ประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซาตามที่สถานทูต
กําหนด) 
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซัก
รีด คาโทรศัพท  
 3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
 4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน  

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไม
เกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถปุระสงคเพื่อการทองเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเร่ืองที่
พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
    (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก โรงแรม 
และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือ
การพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 



 

 

หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 
การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 


