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GO2-ICN TG001 

HI LIGHT 
 
สมัผสัมนตเ์สนห่แ์หง่เมอืงซากะ และ ยามากจุ ิ

ชอ้ปปิงครบทุกรูปแบบ รา้นจําหน่ายของทรีะลกึ 

โทสเุอาทเ์ล็ท คาแนลซติ ียา่นเทนจนิ 

สกัการะศาลเจา้ดงัขอพรสารพดันกึ การเรยีน การงาน 

ความรกั ผวิสวย รวยด ีมคีวามสุข 

นงัรถไฟสายคาวาอทีสีดุในญปุ่ีน “Hello Kitty 

Shinkansen” 

เมนูพเิศษ!!! บพุเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ปลาหมกึสดชอืดงั ขา้วหนา้

ปูมา้แหง่ทาระทแีสนอรอ่ย 

ชมววิ สะพานสโึนะชมิะ ทเีชอืมระหวา่งเกาะฮอนชูเขา้กบั

เกาะทสโึนะชมิะ 

ผอ่นคลายกบัการแช่นําจากแรธ่รรมชาตถิงึ 2 คนื 

บรกิารนําดมื วนัละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus!! 

วนัท ี1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 [TG648 00.50 – 08.00] 
วนัท ี2 สนามบนิฟุกโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– 
คาแนล ซติ ี– รา้นจําหนา่ยของฝาก – ออิอน มอลล ์
ฟกุุโอกะ – แช่นําแรธ่รรมชาต ิ
วนัท ี3 ยานากาวะ – กจิกรรม ลอ่งเรอืชมเมอืง – ลมิ
รสปมูา้ญปีุ่ น (ป ูTakezaki) – ศาลเจา้ยูโตคุอนิาร ิ– 
ถนนสาเกสายฮเิซ็นฮามาชูก ุ– ศาลเจา้สารพดันกึ โท
โยตะมะฮเิมะ – แช่นาํแรธ่รรมชาต ิ
วนัท ี4 ศาลเจา้แหง่ความรกั ทาเคโอะ – สวนดอกไม้
มฟิเูนะยามะ – นําตกมคิะเอร ิ– โทส ุพรเีมยีม เอาท์
เล็ท 
วนัท ี5 ยามากจุ ิ– ตลาดปลา คาราโตะ – พพิธิภณัฑ์
สตัวน์าํชโิมโนเซก ิ– สะพานสโินะชมิะ – HELLO 
KITTY SHINKANSEN – ชอ้ปปิงเทนจนิ 
วนัท ี6 สนามบนิฟุกโุอกะ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 [TG649 11.35 – 14.55] 

KYUSHU 
ซากะ รถไฟคติต ี

6D4N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

เดนิทาง: ก.ค. – ส.ค. 62 
ราคาเพยีง: 49,900.- 
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 กาํหนดการเดนิทาง 
วนัท ี25 – 30 กรกฎาคม 62  49,900.- 

วนัท ี08 – 13 สงิหาคม 62 (วนัหยดุ วนัแมแ่หง่ชาต)ิ  49,900.- 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมที

พกั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[TG648 00.50 – 08.00] 

    

2 
สนามบนิฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– คาแนล ซติ ี– 
รา้นจําหนา่ยของฝาก – ออิอน มอลล ์ฟกุโุอกะ –  
แชนํ่าแรธ่รรมชาต ิ

✈ อสิระ 🍽 
SEKIA 
ONSEN  

หรอืเทยีบเทา่  
[♨] 

3 

ยานากาวะ – กจิกรรม ลอ่งเรอืชมเมอืง – ลมิรสปมูา้
ญปีุ่ น (ป ูTakezaki) – ศาลเจา้ยโูตคอุนิาร ิ– ถนน
สาเกสายฮเิซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจา้สารพดันกึ โทโยตะ
มะฮเิมะ – แชน่าํแรธ่รรมชาต ิ

🍽 🍽 🍽 

URESHINO 
ONSEN  

หรอืเทยีบเทา่  
[♨] 

4 ศาลเจา้แหง่ความรกั ทาเคโอะ – สวนดอกไมม้ฟิเูนะยา
มะ – นําตกมคิะเอร ิ– โทส ุพรเีมยีม เอาทเ์ล็ท 🍽 🍽 อสิระ TOSU HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ยามากจุ ิ– ตลาดปลา คาราโตะ – พพิธิภณัฑส์ตัวน์าํชิ
โมโนเซก ิ– HELLO KITTY SHINKANSEN – ชอ้ปปิง
เทนจนิ 

🍽 อสิระ อสิระ 
FUKUOKA  

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิฟกุโุอกะ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[TG649 11.35 – 14.55] 🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ
21.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
[สาํคญัมาก!!ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์ พชื ผกั ผลไม ้ เขา้
ประเทศญปีุ่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

วนัท2ี 
สนามบนิฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– คาแนล ซติ ี– รา้นจําหนา่ยของฝาก 
ออิอน มอลล ์ฟกุโุอกะ – แชน่ําแรธ่รรมชาต ิ

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย  
เทยีวบนิท ีTG 648 สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

08.00 น. 
 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิฟกุุโอกะ ประเทศญปีุ่ น นําท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้แห่งตํานานปราชญ์คนสําคนของญีปุ่ น 
ศาลเจา้ดาไซฟ ุเท็นมนัก ุคอืศาลเจา้ทตัีงอยู่ในดาไซฟ ุซงึเคยเป็นททํีาการของรัฐบาล
ประจําจังหวัดชกิเุซ็นในศตวรรษท ี7 เมอืปี 901 รัฐมนตรฝ่ีายซา้ย ฟจุวิะระ โนะ โทคฮิะระ 
(Fujiwara no Tokihara) ไดว้างแผนเพอืทําใหคู้่แข่งของ ซุกะวะระ โนะ มชิซิาเนะ 
(Sugawara no Michizane) ถูกลดขันลงจากตําแหน่งในชนัศาลกลายเป็นขา้ราชการชัน
ผูน้อ้ยประจําทดีาไซฟ ุหลังจากนันซกุะวะระจบชวีติลงทนัีนและถูกฝังอยู่ทนีีในฐานะเทพผู ้
คุม้ครอง  นอกจากนีเขายังเป็นทรูีจั้กกันดใีนฐานะเทพเจา้แห่งการเรยีนรู ้การอทุศิตนและ
โชคลาภ ศาลเจา้ดาไซฟุ เท็นมันก ุดงึดูดผูค้นทมีาเยยีมชมและขอพรมากกว่า 700,000 
คนตอ่ปี อกีทงัยังไดรั้บความนยิมอยา่งยงิในหมูนั่กเรยีนทกํีาลังเตรยีมสอบ ทผีูค้นพากันมา
สกัการะบชูาขอพร โดยเฉพาะดา้นการเรยีนการศกึษา ทงัสองฝังถนนทเีดนิเขา้บรเิวณศาล
เจา้ยังต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายของทีระลกึ และขนมขนึชือตามตํานาน อุเมะกาเอะโมจ ิ
รวมทงัสตารบั์คสท์ตีกแต่งไดส้วยงามตดิอนัดับโลกอกีดว้ย  

 

คาแนลซติ ีเป็นศูนยก์ารคา้และความบันเทงิขนาดใหญ่ในเมอืงฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่ น 
ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "เมอืงทอียู่ในเมอืง" ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ภตัตาคาร 
โรงละคร ศูนยเ์กม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองทไีหลผ่านกลางศูนยก์ลาง
คา้ คาแนลซติตัีงอยูต่ดิกบัยา่นบนัเทงิและอยูร่ะหว่างศูนยก์ลางธุรกจิและการคา้ปลกีของฟุ
กุโอกะ จงึเป็นสถานทที่องเทยีวยอดนิยมทีสรา้งรายไดใ้หแ้กเ่มอืงไดอ้ย่างมาก จัดเป็น
โครงการพัฒนาโดยเอกชนทใีหญ่ทสีดุในประวัตศิาสตรญ์ปีุ่ น (1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ 
สําหรับพืนท ี234,460 ม²) สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจนิตนาการอย่างมีลักษณะเด่น
เฉพาะดว้ยประตมิากรรมรูปโคง้และนําพุจํานวนมาก และออกแบบอาคารไม่ใหม้องเห็น
ทวิทัศน์ของเมอืงภายนอกมากนัก เพือสรา้งบรรยากาศคลา้ยโอเอซสิแยกออกจากเมอืง
โดยรอบ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง 

บา่ย 

 

รา้นจําหน่ายสนิคา้ทรีะลกึมาตรฐานญปีุ่ น แหล่งรวม เครอืงสําอางค ์และผลติภัณฑ์
นานาชนดิ ทเีป็นทนียิม ในการเลอืกซอืกลับเป็นของฝากของทรีะลกึอันไดม้าตรฐานการ
ผลติของญปีุ่ น เชน่ เครอืงสําอางค ์โฟมลา้งหนา้ ครมีบํารุงผวิ และขา้วของเครอืงใชต้่างๆ 
ทรีาคาเกนิคุม้ จากนันใหท้่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้เครอืงอุปโภคบรโิภค ณ หา้งยอดฮติของ
ญปีุ่ น Aeon Mall ซงึทุกสาขาไดร้วบรวมสนิคา้ ทังแบรนดเ์นมชอืกอ้งโลก และแบรนด์
พนืเมอืงของญปีุ่ นทเีป็นทนียิมในการเลอืกซอืใช ้ทังอาหาร ขนม ผัก ผลไมส้ด คุณภาพดี
มีมาตรฐาน ทคีนญีปุ่ นทอ้งถนินยิมมาเลอืกซอืใชซ้อืทานกัน จนไดเ้วลาอันควร นําท่าน
เดนิทางสูโ่รงแรมทพัีก ผอ่นคลายเพอืสขุภาพดว้ยออนเซ็นนําแร่รอ้นธรรมชาต ิ 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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**พเิศษ!!! บพุเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์พรอ้มนําจมิรสเด็ด** 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก SEKIA ONSEN หรอืเทยีบเทา่ 
ผ่อนคลายกบัการแชนํ่าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น 

วนัท3ี ยานากาวะ – กจิกรรม ลอ่งเรอืชมเมอืง – ลมิรสปมูา้ญปีุ่ น (ป ูTakezaki)-  
 ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ– ถนนสาเกสายฮเิซ็นฮามาชูก ุ– ศาลเจา้สารพดันกึ 
โทโยตะมะฮเิมะ – แชน่ําแรธ่รรมชาต ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

นําท่านสู ่เมอืงยานากาวะ เมอืงแห่งนีตังอยู่ทางตอนใตข้องจ.ฟกุโุอกะเป็นเมอืงทยีังคง
หลงเหลอือาคารบา้นเมอืงเก่าแก่ของญปีุ่ น โดยเราสามารถ ลอ่งเรอืบนธารนําภายใน
เมือง เพือสัมผัสบรรยากาศราวกับยอ้นเวลากลับไปสู่ญีปุ่ นสมัยก่อนไดอ้ย่างชิลล์ๆ 
เนืองจากภายในตัวเมอืงเต็มไปดว้ยคลองมากมาย จงึไดรั้บฉายาว่าเป็นเมอืงแห่งสายนํา
ไปโดยปรยิาย นอกจากนีก็ยังตังอยู่ตดิทะเลอารอิาเกะซงึอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากร
ทางธรรมชาตดิว้ย ทีนีจึงขนึชือเรืองความหลากหลายของปลาทะเลและเต็มไปดว้ย
ผลติภณัฑเ์ฉพาะทางแมนํ่าและทะเลตามไปดว้ย เชน่ สาหรา่ยและปลาไหล  

 

เดนิทางสูเ่มอืงทาระแหลง่จับปชูอืดังของควิช ูตอ้งทจัีงหวัดซะงะ (Saga Prefecture) 
เรยีกว่า Takezaki Crab (ปทูะเคะซะค)ิ ซงึจับไดม้ากทแีถบทะเลอะรอิะเคย หนา้ตาก็
ละมา้ยจะเป็นพนีอ้งกบัปูมา้บา้นเรา (ปมูา้ญปีุ่ นเรยีกวา่ วะทะรงิะน ิ= watarigani) 

กลางวนั  รบัประทานเมนพูเิศษ ขา้วหนา้ปมูา้ญปีุ่ น ณ เมอืงทาระ 
บา่ย 

 

 
ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิอกีหนงึศาลเจา้เก่าแกข่องเมอืงซากะ (Saga) ทมีอีายุหลายรอ้ยปี
ถกูสรา้งขนึเมอืประมาณ ปี ค.ศ. 1688 ซงึเป็นศาลเจา้ทยีู่ศาสนาพุทธนกิายชนิโตเป็นศาล
เจา้ประจําตระกลูนาเบะชมิะ(Nabeshima clan) ผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะ และ
ยังเป็นศาลเจา้อนิารทิใีหญ่และสําคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟชุมิอินิาร ิ(Fushi-
mi Inari Shrine)ในเกยีวโต(Kyoto) และศาลเจา้คะซะม่าอนิาร(ิKasama Inari Shrine) 
ในอบิาระก(ิIbaraki)อกีดว้ย โดยเป็นทปีระทับของเทพเจา้ศักดสิทิธ ิทําใหม้ผูีค้นจํานวน
มากมกัจะนยิมมาสกัการะขอพรเพอืใหท้ังการเก็บเกยีวพชืผลทางการเกษตรและธุรกจิต่าง
ใหม้คีวามสําเร็จอย่างไม่ขาดสาย แถมยังเป็นจุดชมววิทสีวยมากๆของเมอืง ไม่ว่าจะเป็น
ชว่งฤดูใบไมผ้ล ิยามทดีอกซากรุะบานสะพรัง มจีุดทเีมอืมาแลว้ตอ้งไปเช็กอนิก็ตรงส่วน
หนา้ศาลเจา้ก็ยังมสีะพานสแีดงคู่กับแม่นําสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพทสีวยงามเลยทเีดยีว 
บรเิวณดา้นหนา้ศาลเจา้ยังมรีา้นคา้ขายของทรีะลกึทอ้งถนิทน่ีารักมากมายเรยีงรายอยูด่ว้ย  

 

ถนนสายสาเกฮเิซ็นฮามาชูกุ (Hizen Hamashuku) ถนนเกา่แกแ่ห่งคาชมิะ เรยีกไดว้่า
เป็นอกีไฮไลตข์องเมอืงซากะ ย่านทขีนึชอืเรอืงรา้นสาเกและโรงงานทําสาเกอันโด่งดัง ที
แฝงตัวอยู่ภายในอาคารบา้นเรือนเกา่แกอ่ายุนับรอ้ยๆปี เป็นอกีหนงึสถานที ทน่ีามาเดนิ
เลน่กนิลมชมววิสดุๆ นอกจากจะไดพ้บกับรา้นขายสาเกขนึชอืของเมอืงแลว้ ยังเจอกับรา้น
ขายของน่ารักๆ ทเีป็นงาน Handmade เก๋ๆ  ชคิๆ ทไีม่เหมอืนใครแน่นอน ไดเ้วลาอันควร
เดนิทางสูเ่มอืงนําแร่ผวิสวย 
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ศาลเจา้สารพดันกึ โทโยตะมะฮเิมะหรอืทเีรยีกวา่“ปลาดกุนามะสซึามะ” ผูใ้หพ้รผวิ
สวยโทโยทามะฮเิมะคอืผูรั้บใชเ้จา้หญงิโอโตะฮเิมะแห่งวังบาดาล เรอืงเล่ามอียู่ว่าเมอืครัง
ทโีทโยทามะฮเิมะเดนิทางมาเยอืนอเุรชโินะ นางไดพ้บกับปลาดุกตัวใหญ่ทไีดรั้บบาดเจ็บ 
จงึราดนํารอ้นทผีดุขนึมาใสแ่ลว้พบวา่ผวิของมันสวยขนึ ภายในศาลเจา้โทโยทามะฮเิมะจนิ
จะม ี“ศาลนามะส”ึ ทเีชอืกนัวา่ถา้สมัผัส “ปลาดกุนามะสซึามะ” ซงึทําจากดนิสขีาวลนืเป็น
มันวาว ผูนั้นก็จะมีผวิทีขาวและสวยเฉกเช่นเดียวกัน ทําใหนั้กท่องเทียวหญิงนิยมมา
สกัการะศาลเจา้แห่งนีเป็นจํานวนมาก จากนันใหท้่านไดส้ัมผัสการแชอ่อนเซ็นทเีชอืกันว่า
ทําใหผ้วิสวยมากแห่งเมอืงอเุรชโินะ 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก URESHINO ONSEN หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชนํ่าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น 
วนัท4ี ศาลเจา้แหง่ความรกั ทาเคโอะ – สวนดอกไมม้ฟิเูนะยามะ – นําตกมคิะเอร ิ 

โทส ุพรเีมยีม เอาทเ์ล็ท 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ศาลเจา้ทาเคโอะ เรยีกอกีชอืไดว้่า โกชะไดเมยีว (Goshadaimyo) เป็นศาลเจา้ทเีกา่แก่
ทสีดุในเมอืงน ีเมอืเขา้ไปจะพบกบัตน้ไม ้(Okusu) ขนาดใหญ่ตระง่านตาทมีอีายถุงึ 3,000 
ปี ซงึถอืไดว้า่เป็นตน้ไมศ้ักดสิทิธขิองศาลเจา้แหง่นเีลยก็วา่ได ้เนืองจากเป็นตน้ไม ้2 ตน้ที
มีรากทเีชอืมตดิกัน จงึทําใหม้ีผูค้นมาบูชาขอพรใน เรืองต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรอืง
ความรัก คูค่รอง ธรุกจิ โชคลาภ  

 

ชมดอกไม ้ณ สวนมฟิูเนะยามะ ราคุเอน (Mifune-yama Rakuen) ตังอยู่ทีตีนเขา 
Mifuneในจังหวัดซากะ(Saga) เรยีกไดว้่าเป็นสวนขนาดใหญ่ทจัีดแตง่ไดแ้บบสวยมากๆ
แหง่หนงึของญปีุ่ นเลยล่ะคะ่ ยงิดว้ยทําเลทตัีงบรเิวณตนีเขายงิจะมทําใหเ้หมอืนสวนแห่งนี
ถกูรายลอ้มดว้ยเทอืกเขา โดยพนืทขีองสวนมฟิเูนะยามะ ราคุเอนมากถงึ 150,000 ตาราง
เมตร บอกเลยว่ามาช่วงไหนก็ไม่ผดิหวัง เนืองจากภายในสวนมีการจัดตกแต่งไวอ้ย่าง
สวยงามหมนุเวยีนกนัตลอดทงัปี จงึสามารถเขา้ชมไดท้กุฤด ู 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

สัมผัสอกีธรรมชาตอิันงดงามแห่งซะกะ นําตกมคิะเอร ิ(Mikaeri No Taki Fall) เป็น
นําตกทสีวยงามตดิอันดับหนงึในรอ้ยของญปีุ่ นอกีดว้ยจะไหลลงสูแ่ม่นําอคิซิะ บรเิวณลาน
จอดรถทางเดนิเขา้นําตกรมิธารนํานันมตีน้ซากุระและไมด้อกเรียงรายทสีวนงามอยู่ทังรมิ
สองฝัง อกีจุดถา่ยรูปทสีวยงามและสมัผัสธรรมชาตไิดอ้ยา่งใกลช้ดิกับธรรมชาต ิ 

 

โทสุ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ทเอาทเ์ล็ทททํีาเป็นชอปปิงมอลลแ์ห่งน ีมตีน้แบบมาจากเมอืงที
สวยงามทางตอนใตข้องรัฐแคลฟิอรเ์นียทมีอีากาศสดชนืแจ่มใสและมแีสงแดดสอ่งสว่าง มี
ทังแบรนดใ์นประเทศและแบรนด์นอกทมีาดําเนินกจิการเองโดยตรงกว่า 150 รา้น และมี
ศนูยอ์าหารและรา้นอาหารเพยีบ ภายในบรรยากาศทโีลง่สบายทําใหเ้ดนิเล่นไดท้งัวันเลย 
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คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ โทสุ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก TOSU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท ี5 ยามากจุ ิ– ตลาดปลา คาราโตะ – พพิธิภณัฑส์ตัวน์ําชโิมโนเซก ิ–  

 HELLO KITTY SHINKANSEN – ชอ้ปปิงเทนจนิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

นําท่านเดนิทางสูจ่งัหวดัยามากุจ ิจังหวัดทตัีงอยู่ทางใตส้ดุของเกาะฮอนช ูพพิธิภฑัณ์
สตัวนํ์าชโิมโนเซก ิตังอยู่ตดิกับช่องแคบคันม่อน มีทังหมด 4 ชัน มีการรวบรวมปลา
ปักเป้ากวา่ 100 ชนดิจากทัวโลก ซงึแตกต่างจากพพิธิภณัฑส์ัตวนํ์าทอีนืๆ เนืองจากเมอืง
ชิโมโนเซกินันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาปักเป้า นอกจากนียังมีโซนสัตว์นําอืนๆที
หลากหลาย จุดทน่ีาสนใจมากอกีจุดหนึงคอื ตูก้ระแสนําจากช่องแคบคันม่อน ซงึเป็นตู ้
แรกในโลกทมีีกระแสนําไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของอุโมงคใ์ตนํ้า ก็จะไดเ้ห็น
เพนกวินทีน่ารักว่ายนําอยู่ไดอ้ย่างชัดเจน ชันสองจะพบกับโลมาแสนรู  ้ทีโชว์พ่น
ฟองอากาศเป็นวงๆ และมกีารจัดแสดงโชวค์วามน่ารักของโลมา และแมวนําอกีดว้ย 

 

 
ตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาเมอืงยามากจูมิชีอืเสยีงมากในเรอืงปลาปักเป้า ซงึการจะ
นําปลาปักเป้ามาปรุงอาหารผูเ้ป็นเซฟจะตอ้งมใีบอนุญาตใินการปรุงปลาปักเป้าอกีดว้ย  

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลา 

 

เดนิทางสูส่ถานโีคครุะ นําท่านทดลองนังรถไฟชนิคันเซ็น “สาย HELLO KITTY” หรอื
รถไฟหัวจรวดเฮลโลคติตนัีนเอง ทงัภายนอกและภายในถกูตกแต่งใหเ้ป็นธมีสชีมพูขาวให ้
ความรูส้กึสดใส โดยมตีูร้ถไฟสําหรับจําหน่ายสนิคา้ชอืดังของทอ้งถนิและยังมตีูโ้ดยสารที
ตกแตง่ลวดลายเป็นคดิตทีงัหมด จุดเดน่ของตูน้คีอื ทา่นสามารถถา่ยรูปคู่กับคดิตใีนชดุยนูิ
ฟอรม์เจา้หนา้ทรีถไฟไดอ้กีดว้ย นําทา่นเดนิทางถงึสถานีฮากาตะเมอืงฟกุโุอกะ  

 

ชอ้ปปิงยา่นการคา้ทมีชีอืเสยีง ณ เทนจนิ เพลดิเพลนิกับการจับจ่ายซอืของทรีะลกึอย่างจุ
ใจกับแบรนด์เนมมากมาย และเครืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครอืงเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้แบรนดเ์นม 
เสอืผา้แฟชันสําหรับวัยรุ่น เครอืงสําอางยหีอ้ดังของญีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, 
SK II, SHISEDO และอนืๆอกีมากมาย 

คาํ   อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ เทนจนิ 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก FUKUOKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท ี6 สนามบนิฟกุโุอกะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟกุโุอกะ เพอืเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ 
11.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 649 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
14.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

************************************************** 
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โปรแกรม : KYUSHU ซากะ รถไฟคติต ี6D4N  
โดยสายการบนิไทย 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พกัเดยีว
เพมิ 

ทา่นละ 

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 
(วนัหยดุวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 

49,900 49,900 49,900 48,900 38,900 8,900 

** เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
 ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ่้ายทังหมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมัีดจําทนัีง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทพัีก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัร ์

ทงัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 **สําคัญ!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน
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ขันตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ** 

4.6 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1. คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือัพเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เท่านัน  

2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. ค่านําหนักสมัภาระรวมในตัวเครอืงบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ตงัแตว่นัท ี1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ

บนิไทย มกีารปรบัลดนําหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืงจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่นนั ** แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครอืงบนิตามเงอืนไขของ

แต่ละสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจี่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี

ประสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทตูกาํหนด) 
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 2. คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนือทรีะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน  

 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็น

การยนืยันว่ามคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัวเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพัีกทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ังนขีนึอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น** 

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขัีดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพอืการพํานักระยะสนั 

3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนืองจากสาเหตตุ่างๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 
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