
 

 

รหัสทัวร GOH2000573 

ทัวรญี่ปุ�น คิวชู ซากะ ยามากุจิ รถไฟคติตี้ คาวาอี้ 6 วัน 4 คืน (TG) 

ศาลเจาดาไซฟุ – คาแนล ซิตี้ – รานจําหนายของฝาก – อิออน มอลล ฟกุุโอกะ – แชนํ้าแร
ธรรมชาติยานากาวะ – กิจกรรม ลองเรือชมเมือง – ลิ้มรสปมูาญ่ีปุ�น (ปู Takezaki) – ศาลเจายู
โตคุอินาร ิ– ถนนสาเกสายฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจาสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะ – แชนํ้าแร
ธรรมชาติ-ศาลเจาแหงความรกั ทาเคโอะ – สวนดอกไมมิฟูเนะยามะ – นํ้าตกมคิะเอริ – โทสุ พรี
เมียม เอาทเล็ท-ยามากุจิ – ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภัณฑสัตวนํ้าชิโมโนเซก ิ– HELLO 
KITTY SHINKANSEN – ชอปปم�งเทนจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

เสนทางการเดินทาง 

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (TG648 01.00 – 08.10) 
วันที่ 2.  สนามบินฟกุุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – คาแนล ซิตี้ – รานจําหนายของฝาก – อิออน มอลล ฟุกุโอกะ – 
แชน้ําแรธรรมชาต ิ
วันที่ 3.  ยานากาวะ – กิจกรรม ลองเรือชมเมือง – ลิ้มรสปูมาญีปุ่�น (ปู Takezaki) – ศาลเจายโูตคุอินาริ – 
ถนนสาเกสายฮเิซ็นฮามาชูกุ –  

 ศาลเจาสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะ – แชน้ําแรธรรมชาต ิ
วันที่ 4.  ศาลเจาแหงความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไมมิฟูเนะยามะ – น้ําตกมิคะเอริ – โทสุ พรีเมยีม เอาทเลท็ 
วันที่ 5.  ยามากุจิ – ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภณัฑสัตวน้ําชิโมโนเซก ิ– HELLO KITTY SHINKANSEN – 
ชอปปم�งเทนจิน 
วันที่ 6.  สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินสุวรรณภูม ิ(TG649 11.40 – 15.40) 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 01.00 – 08.10) 

21.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบิน
ไทยเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

วันที ่2 
สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – คาแนล ซิตี้ – รานจําหนายของฝาก –  
อิออน มอลล ฟุกุโอกะ – แชนํ้าแรธรรมชาติ 

01.00 น. ออกเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG648 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

08.10 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 
2 ชม.) 

 ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
ญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 นําทานเดินทางสู ศาลเจาแหงตํานานปราชญคนสําคนของญี่ปุ�น ศาลเจาดาไซฟุ เท็น
มันกุ คือศาลเจาที่ตั้งอยูในดาไซฟุ ซึ่งเคยเปนท่ีทําการของรัฐบาลประจําจังหวัดชิกุ
เซ็นในศตวรรษที่ 7 เมื่อป 901 รัฐมนตรีฝ�ายซาย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara 
no Tokihara) ได ว างแผน เพ่ื อทํ าให คู แ ข งของ  ซุ ก ะวะระ โน ะ มิ ชิ ซ าเน ะ 
(Sugawara no Michizane) ถูกลด ข้ันลงจากตํ าแหน งในชั้ นศาลกลายเป น
ขาราชการชั้นผูนอยประจําที่ดาไซฟุ หลังจากนั้นซุกะวะระจบชีวิตลงที่น่ันและถูกฝงอยู
ท่ีนี่ในฐานะเทพผูคุมครอง  นอกจากนี้เขายังเปนท่ีรูจักกันดีในฐานะเทพเจาแหงการ
เรียนรู การอุทิศตนและโชคลาภ ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ ดึงดูดผูคนท่ีมาเย่ียมชมและ
ขอพรมากกวา 700,000 คนตอป อีกท้ังยังไดรับความนิยมอยางยิ่งในหมูนักเรียนที่
กําลังเตรียมสอบ ที่ผูคนพากันมาสักการะบูชาขอพร โดยเฉพาะดานการเรียน
การศึกษา ท้ังสองฝم�งถนนท่ีเดินเขาบริเวณศาลเจายังต็มไปดวยรานคาขายของท่ีระลึก 
และขนมข้ึนชื่อตามตํานาน อุเมะกาเอะโมจิ รวมทั้งสตารบัคสท่ีตกแตงไดสวยงามติด
อันดับโลกอีกดวย 



 

 

 

 คาแนลซิตี้ เปนศูนยการคาและความบันเทิงขนาดใหญในเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น 
ไดรับการขนานนามวาเปน "เมืองที่อยูในเมือง" ประกอบดวยรานคา รานกาแฟ 
ภัตตาคาร โรงละคร ศูนยเกม โรงภาพยนตร โรงแรมสองแหง และคลองที่ไหลผาน
กลางศูนยกลางคา คาแนลซิตีตั้งอยูติดกับยานบันเทิงและอยูระหวางศูนยกลางธุรกิจ
และการคาปลีกของฟุกุโอกะ จึงเปนสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมที่สรางรายไดใหแก
เมืองไดอยางมาก จัดเปนโครงการพัฒนาโดยเอกชนที่ใหญที่สุดในประวัติศาสตรญี่ปุ�น 
(1.4 พันลานดอลลารสหรัฐ สําหรับพ้ืนที่ 234,460 ม²) สรางดวยสถาปตยกรรม
แบบจินตนาการอยางมีลักษณะเดนเฉพาะดวยประติมากรรมรูปโคงและนํ้าพุจํานวน
มาก และออกแบบอาคารไมใหมองเห็นทิวทัศนของเมืองภายนอกมากนัก เพ่ือสราง
บรรยากาศคลายโอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
 รานจําหนายสินคาที่ระลึกมาตรฐานญี่ปุ�น แหลงรวม เครื่องสําอางค และผลิตภัณฑ

นานาชนิด ที่เปนท่ีนิยม ในการเลือกซื้อกลับเปนของฝากของท่ีระลึกอันไดมาตรฐาน
การผลิตของญี่ปุ�น เชน เครื่องสําอางค โฟมลางหนา ครีมบํารุงผิว และขาวของ
เครื่องใชตางๆ ที่ราคาเกินคุม จากนั้นใหทานไดเลือกซื้อสินคาเครื่องอุปโภคบริโภค ณ 



 

 

หางยอดฮิตของญี่ปุ�น Aeon Mall ซึ่งทุกสาขาไดรวบรวมสินคา ท้ังแบรนดเนมชื่อ
กองโลก และแบรนดพ้ืนเมืองของญี่ปุ�นที่เปนที่นิยมในการเลือกซื้อใช ท้ังอาหาร ขนม 
ผัก ผลไมสด คุณภาพดีมีมาตรฐาน ท่ีคนญี่ปุ�นทองถิ่นนิยมมาเลือกซื้อใชซื้อทานกัน 
จนไดเวลาอันควร นําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก ผอนคลายเพ่ือสุขภาพดวยออนเซ็น
นํ้าแรรอนธรรมชาต ิ

 

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

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SEKIA ONSEN หรือเทียบเทา 
ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

วันที่ 3 
ยานากาวะ – กิจกรรม ลองเรือชมเมือง – ลิ้มรสปูมาญี่ปุ�น (ปู Takezaki) – 
ศาลเจายูโตคุอินาริ – ถนนสาเกสายฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจาสารพัดนึก โทโยตะ
มะฮิเมะ – แชนํ้าแรธรรมชาติ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสู เมืองยานากาวะ เมืองแหงน้ีตั้งอยูทางตอนใตของจ.ฟุกุโอกะเปนเมืองที่

ยังคงหลงเหลืออาคารบานเมืองเกาแกของญี่ปุ�น โดยเราสามารถ ลองเรือบนธารนํ้า
ภายในเมือง เพ่ือสัมผัสบรรยากาศราวกับยอนเวลากลับไปสูญี่ปุ�นสมัยกอนไดอยาง
ชิลลๆ เนื่องจากภายในตัวเมืองเต็มไปดวยคลองมากมาย จึงไดรับฉายาวาเปนเมือง
แหงสายน้ําไปโดยปริยาย นอกจากน้ีก็ยังตั้งอยูติดทะเลอาริอาเกะซึ่งอุดมสมบูรณไป
ดวยทรัพยากรทางธรรมชาติดวย ที่น่ีจึงข้ึนชื่อเรื่องความหลากหลายของปลาทะเลและ
เต็มไปดวยผลิตภัณฑเฉพาะทางแมนํ้าและทะเลตามไปดวย เชน สาหรายและปลาไหล 



 

 

 

 เดิ นทางสู เมื องทาระแหล งจับปู ชื่ อดั งของคิวชู  ต องที่ จั งหวัดซะงะ (Saga 
Prefecture) เรียกวา Takezaki Crab (ปูทะเคะซะคิ) ซึ่งจับไดมากที่แถบทะ
เลอะริอะเคย หนาตาก็ละมายจะเปนพ่ีนองกับปูมาบานเรา (ปูมาญี่ปุ�นเรียกวา วะทะริ
งะนิ = watarigani) 

กลางวัน รับประทานเมนูพิเศษ ขาวหนาปูมาญี่ปุ�น ณ เมืองทาระ 
 ศาลเจายูโทคุอินาริ อีกหนึ่งศาลเจาเกาแกของเมืองซากะ (Saga) ที่มีอายุหลายรอย

ปถูกสรางข้ึนเมื่อประมาณ ป ค.ศ. 1688 ซึ่งเปนศาลเจาที่ยูศาสนาพุทธนิกายชินโต
เปนศาลเจาประจําตระกูลนาเบะชิมะ (Nabeshima clan) ผูปกครองเมืองซากะ ใน
สมัยเอโดะ และยังเปนศาลเจาอินาริที่ใหญและสําคัญเปนอันดับ 3 รองมาจาก ศาล
เจาฟุชิมิ อินาริ  (Fushi-mi Inari Shrine)ในเกียวโต (Kyoto) และศาลเจ าคะ
ซะมาอินาริ (Kasama Inari Shrine) ในอิบาระกิ(Ibaraki)อีกดวย โดยเปนที่
ประทับของเทพเจาศักดิ์สิทธ์ิ ทําใหมีผูคนจํานวนมากมักจะนิยมมาสักการะขอพร
เพ่ือใหท้ังการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรและธุรกิจตางใหมีความสําเร็จอยางไม
ขาดสาย แถมยังเปนจุดชมวิวที่สวยมากๆของเมือง ไมวาจะเปนชวงฤดูใบไมผลิ ยามท่ี
ดอกซากุระบานสะพรั่ง มีจุดท่ีเมื่อมาแลวตองไปเช็กอินก็ตรงสวนหนาศาลเจาก็ยังมี
สะพานสีแดงคูกับแมนํ้าสายเล็กๆเปนจุดถายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว บริเวณ
ดานหนาศาลเจายังมีรานคาขายของที่ระลึกทองถิ่นที่นารักมากมายเรียงรายอยูดวย 

 

 ถนนสายสาเกฮิเซ็นฮามาชูกุ (Hizen Hamashuku) ถนนเกาแกแหงคาชิมะ เรียก



 

 

ไดวาเปนอีกไฮไลตของเมืองซากะ ยานที่ข้ึนชื่อเรื่องรานสาเกและโรงงานทําสาเกอัน
โดงดัง ที่แฝงตัวอยูภายในอาคารบานเรือนเกาแกอายุนับรอยๆป เปนอีกหนึ่งสถานท่ี 
ท่ีนามาเดินเลนกินลมชมวิวสุดๆ นอกจากจะไดพบกับรานขายสาเกข้ึนชื่อของเมือง
แลว ยังเจอกับรานขายของนารักๆ ท่ีเปนงาน Handmade เกๆ ชิคๆ ที่ไมเหมือน
ใครแนนอน ไดเวลาอันควรเดินทางสูเมืองนํ้าแรผิวสวย 

 ศาลเจาสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะหรือที่เรียกวา“ปลาดุกนามะสึซามะ” ผูใหพร
ผิวสวยโทโยทามะฮิเมะคือผูรับใชเจาหญิงโอโตะฮิเมะแหงวังบาดาล เรื่องเลามีอยูวา
เมื่อครั้งท่ีโทโยทามะฮิเมะเดินทางมาเยือนอุเรชิโนะ นางไดพบกับปลาดุกตัวใหญที่
ไดรับบาดเจ็บ จึงราดน้ํารอนท่ีผุดข้ึนมาใสแลวพบวาผิวของมันสวยขึ้น ภายในศาลเจา
โทโยทามะฮิเมะจินจะมี “ศาลนามะสึ” ที่เชื่อกันวาถาสัมผัส “ปลาดุกนามะสึซามะ” ซึ่ง
ทําจากดินสีขาวลื่นเปนมันวาว ผูน้ันก็จะมีผิวที่ขาวและสวยเฉกเชนเดียวกัน ทําให
นักทองเที่ยวหญิงนิยมมาสักการะศาลเจาแหงน้ีเปนจํานวนมาก จากนั้นใหทานได
สัมผัสการแชออนเซ็นท่ีเชื่อกันวาทําใหผิวสวยมากแหงเมืองอุเรชิโนะ 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก URESHINO ONSEN หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

วันที่ 4 
ศาลเจาแหงความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไมมิฟูเนะยามะ – นํ้าตกมิคะเอริ – โท
สุ พรีเมียม เอาทเล็ท 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ศาลเจาทาเคโอะ เรียกอีกชื่อไดวา โกชะไดเมียว (Goshadaimyo) เปนศาลเจาที่

เกาแกที่สุดในเมืองนี้ เมื่อเขาไปจะพบกับตนไม (Okusu) ขนาดใหญตระงานตาท่ีมี
อายุถึง 3,000 ป ซึ่งถือไดวาเปนตนไมศักด์ิสิทธิ์ของศาลเจาแหงน้ีเลยก็วาได  
เน่ืองจากเปนตนไม 2 ตนท่ีมีรากที่เชื่อมติดกัน จึงทําใหมีผูคนมาบูชาขอพรใน เรื่อง
ตางๆมากมายไมวาจะเปนเรื่องความรัก คูครอง ธุรกิจ โชคลาภ 

 



 

 

 ชมดอกไม ณ สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน (Mifune-yama Rakuen) ตั้งอยูท่ีตีน
เขา Mifuneในจังหวัดซากะ(Saga) เรียกไดวาเปนสวนขนาดใหญที่จัดแตงไดแบบ
สวยมากๆแหงหนึ่งของญี่ปุ�นเลยละคะ ยิ่งดวยทําเลที่ตั้งบริเวณตีนเขายิ่งจะมทําให
เหมือนสวนแหงนี้ถูกรายลอมดวยเทือกเขา โดยพ้ืนที่ของสวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน
มากถึง 150,000 ตารางเมตร บอกเลยวามาชวงไหนก็ไมผิดหวัง เนื่องจากภายใน
สวนมีการจัดตกแตงไวอยางสวยงามหมุนเวียนกันตลอดทั้งป จึงสามารถเขาชมไดทุก
ฤด ู

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 

 สัมผัสอีกธรรมชาติอันงดงามแหงซะกะ นํ้าตกมิคะเอริ (Mikaeri No Taki Fall) 
เปนนํ้าตกท่ีสวยงามติดอันดับหนึ่งในรอยของญี่ปุ�นอีกดวยจะไหลลงสูแมน้ําอิคิซะ 
บริเวณลานจอดรถทางเดินเขานําตกริมธารน้ํานั้นมีตนซากุระและไมดอกเรียงรายที่
สวนงามอยูทั้งริมสองฝم�ง อีกจุดถายรูปที่สวยงามและสัมผัสธรรมชาติไดอยางใกลชิด
กับธรรมชาติ 

 โทสุ พรีเมียม เอาทเล็ท ที่ทําเปนชอปปم�งมอลลแหงนี้ มีตนแบบมาจากเมืองที่
สวยงามทางตอนใตของรัฐแคลิฟอรเนียที่มีอากาศสดชื่นแจมใสและมีแสงแดดสอง
สวาง มีท้ังแบรนดในประเทศและแบรนดนอกที่มาดําเนินกิจการเองโดยตรงกวา 150 
ราน และมีศูนยอาหารและรานอาหารเพียบ ภายในบรรยากาศที่โลงสบายทําใหเดิน
เลนไดท้ังวันเลย 

 



 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ โทสุ พรีเมียม เอาทเล็ท 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOSU HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 
ยามากุจิ – ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภัณฑสัตวนํ้าชิโมโนเซกิ –  
HELLO KITTY SHINKANSEN – ชอปปم�งเทนจิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูจังหวัดยามากุจิ จังหวัดท่ีตั้งอยูทางใตสุดของเกาะฮอนชู พิพิธภัฑณ

สัตวนํ้าชิโมโนเซกิ ตั้งอยูติดกับชองแคบคันมอน มีทั้งหมด 4 ชั้น มกีารรวบรวมปลา
ปกเป�ากวา 100 ชนดิจากท่ัวโลก ซึ่งแตกตางจากพิพิธภัณฑสัตวนํ้าที่อ่ืนๆ เนื่องจาก
เมืองชิโมโนเซกิน้ันเปนแหลงเพาะพันธุปลาปกเป�า นอกจากนี้ยงัมีโซนสัตวน้ําอ่ืนๆที่
หลากหลาย จุดท่ีนาสนใจมากอีกจุดหนึ่งคือ ตูกระแสนํ้าจากชองแคบคันมอน ซึ่งเปนตู
แรกในโลกที่มกีระแสนํ้าไหลเวียนอยูตลอดเวลา ในสวนของอุโมงคใตนํ้า ก็จะไดเห็น
เพนกวินที่นารักวายนํ้าอยูไดอยางชัดเจน ชั้นสองจะพบกับโลมาแสนรู ท่ีโชวพน
ฟองอากาศเปนวงๆ และมีการจัดแสดงโชวความนารักของโลมา และแมวนํ้าอีกดวย 

 

  



 

 

 ตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาเมืองยามากูจมิีชื่อเสียงมากในเรื่องปลาปกเป�า ซึ่งการ
จะนําปลาปกเป�ามาปรุงอาหารผูเปนเซฟจะตองมีใบอนุญาติในการปรุงปลาปกเป�าอีก
ดวย 

 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา 

 เดินทางสูสถานีโคคุระ นําทานทดลองนั่งรถไฟชินคันเซ็น “สาย HELLO KITTY” 
หรือรถไฟหัวจรวดเฮลโลคิตตี้นัน้เอง ทั้งภายนอกและภายในถูกตกแตงใหเปนธีมสีชมพู
ขาวใหความรูสึกสดใส โดยมีตูรถไฟสําหรับจาํหนายสินคาชื่อดังของทองถิ่นและยังมีตู
โดยสารที่ตกแตงลวดลายเปนคิดตี้ท้ังหมด จุดเดนของตูน่ีคือ ทานสามารถถายรูปคูกบั
คิดตี้ในชุดยนูิฟอรมเจาหนาที่รถไฟไดอีกดวย นําทานเดินทางถึงสถานีฮากาตะเมืองฟุกุ
โอกะ  

 
 ชอปปم�งยานการคาที่มชีื่อเสียง ณ เทนจิน เพลิดเพลินกับการจับจายซื้อของท่ีระลึก

อยางจุใจกับแบรนดเนมมากมาย และเครื่องใชไฟฟ�า กลองถายรูปดจิิตอล นาฬิกา 
เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผาแบรนด
เนม เส้ือผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 



 

 

 

 
คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ เทนจิน 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 6 สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินสุวรรณภูมิ [TG649 11.35 – 14.55] 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินฟุกุโอกะ 
11.40 

น. 
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG649  
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

15.40 
น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ัง

กอนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/
ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาแนะนําเร่ิมตนเพียง :  KYUSHU SAGA YAMAGUCHI รถไฟคิตต้ี คาวาอี ้6วัน 4คืน  
โดยสายการบินไทย  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 07 - 12 ก.พ.63 43,900 43,900 41,900 8,900.- 28,900 
วันท่ี 14 - 19 ก.พ.63 40,900 40,900 38,900 8,900.- 28,900 
วันท่ี 12 - 17 มี.ค.63 42,900 42,900 40,900 8,900.- 28,900 
วันที่ 17 - 22 มี.ค.63 42,900 42,900 40,900 8,900.- 28,900 
วันที่ 19 - 24 มี.ค.63 45,900 45,900 42,900 8,900.- 26,900 
วันท่ี 07 - 12 เม.ย.

63 
45,900 45,900 42,900 8,900.- 26,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน  

 ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ค

วากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ
ญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับ

 



 

 

การพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของ
ทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งส้ิน** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไม
วากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นท่ีนั่งจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปน
แบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสม
ตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิการบนิไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป 
ทางสายการบินไทย มีการปรับลดนํ้าหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 
20 กิโลเทานั้น  

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท] 



 

 

**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง
รัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซา
ตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา
ซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีนํ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 

การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู
กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

 



 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ 
ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา 
ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขา
เมืองของญี่ปุ�น** 
1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพื่อการพํานกัระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูท่ีไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


