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GO2-ICN TG001 

HI LIGHT 
สมัผสัมนตเ์สนห่แ์หง่เมอืงซากะ และ ยามากจุ ิ

ชอ้ปปิงครบทกุรูปแบบ รา้นจําหนา่ยของทรีะลกึ 

โทสุเอาทเ์ล็ท คาแนลซติยีา่นเทนจนิ 

สกัการะศาลเจา้ดงัขอพรสารพดันกึ การเรยีน การงาน 

ความรกั ผวิสวย รวยด ีมคีวามสขุ 

นงัรถไฟสายคาวาอทีสีดุในญปีุ่ น “Hello Kitty 

Shinkansen” 

เมนูพเิศษ!!! บุพเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ปลาหมกึสดชอืดงั ขา้วหนา้

ปูมา้แหง่ทาระทแีสนอรอ่ย 

ชมววิ สะพานสโึนะชมิะทเีชอืมระหวา่งเกาะฮอนชูเขา้กบั

เกาะทสโึนะชมิะ 

ผอ่นคลายกบัการแช่นําจากแรธ่รรมชาตถิงึ 2คนื 

บรกิารนําดมื วนัละ 1 ขวด FreeWi-Fi on Bus!! 

วนัท ี1สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 [TG648 00.50 – 08.00] 
วนัท ี2สนามบนิฟุกโุอกะ–ศาลเจา้ดาไซฟ–ุคาแนล 
ซติ–ี รา้นจําหนา่ยของฝาก – ออิอนมอลล ์ฟุกโุอกะ – 
แชนํ่าแรธ่รรมชาต ิ
วนัท ี3ยานากาวะ– กจิกรรม ลอ่งเรอืชมเมอืง – ลมิรส
ปูมา้ญปีุ่ น (ปู Takezaki)–ศาลเจา้ยูโตคอุนิาร–ิ ถนน
สาเกสายฮเิซ็นฮามาชูกุ– ศาลเจา้สารพดันกึ โทโยตะ
มะฮเิมะ – แช่นําแรธ่รรมชาต ิ
วนัท ี4ศาลเจา้แหง่ความรกั ทาเคโอะ– สวนดอกไมม้ ิ
ฟเูนะยามะ– นําตกมคิะเอร–ิโทสุ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท 
วนัท ี5 ยามากจุ–ิตลาดปลา คาราโตะ– พพิธิภณัฑ์
สตัวนํ์าชโิมโนเซก–ิ สะพานสโินะชมิะ–HELLO 
KITTY SHINKANSEN –ชอ้ปปิงเทนจนิ 
วนัท ี6สนามบนิฟุกโุอกะ-สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 [TG649 11.35 – 14.55] 

KYUSHU 
ซากะ รถไฟคติตี

6D4N 



 

 
 
 
         
 

 

กําหนดการเดนิทาง 
วนัท ี16 – 21 พฤษภาคม 62 (วนัหยดุวสิาขบชูา

วนัท ี08 – 13 กรกฎาคม 62  

วนัท ี25 – 30 กรกฎาคม 62  

วนัท ี08 – 13 สงิหาคม 62 (วนัหยดุ วนัแมแ่หง่ชาติ

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ
21.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข

เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ
[สําคญัมาก

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิ

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิสวุรรณภมู ิ

เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[TG648 00.50 – 08.00] 

2 
สนามบนิฟกุโุอกะ–ศาลเจา้ดาไซฟุ
จําหนา่ยของฝาก – ออิอนมอลล ์ฟกุโุอกะ 
แชนํ่าแรธ่รรมชาต ิ

3 

ยานากาวะ– กจิกรรม ลอ่งเรอืชมเมอืง 
ญปีุ่ น (ป ูTakezaki)–ศาลเจา้ยโูตคอุนิาร ิ
สายฮเิซ็นฮามาชกู–ุ ศาลเจา้สารพดันกึ โทโยตะมะฮิ
เมะ – แชนํ่าแรธ่รรมชาต ิ

4 ศาลเจา้แหง่ความรกั ทาเคโอะ
มะ– นําตกมคิะเอร–ิโทส ุพรเีมยีม เอาทเ์ล็ท

5 
ยามากจุ–ิตลาดปลา คาราโตะ
โนเซก–ิHELLO KITTY SHINKANSEN 
จนิ 

6 สนามบนิฟกุโุอกะ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[TG649 11.35 – 14.55] 
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วนัหยดุวสิาขบชูา) 

 

 

วนัหยดุ วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ
พรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์
เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ
สําคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์ พชื ผกั ผลไม ้ เขา้

ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม1,500 

เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิสวุรรณภมู)ิ***

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั

  

ศาลเจา้ดาไซฟ–ุคาแนล ซติ–ี รา้น
ออิอนมอลล ์ฟกุโุอกะ – ✈ อสิระ

กจิกรรม ลอ่งเรอืชมเมอืง – ลมิรสปมูา้
ศาลเจา้ยโูตคอุนิาร–ิ ถนนสาเก

ศาลเจา้สารพดันกึ โทโยตะมะฮิ 🍽 🍽

ศาลเจา้แหง่ความรกั ทาเคโอะ– สวนดอกไมม้ฟิเูนะยา
โทส ุพรเีมยีม เอาทเ์ล็ท 🍽 🍽

ตลาดปลา คาราโตะ– พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์าชโิม
HELLO KITTY SHINKANSEN –ชอ้ปปิงเทน 🍽 อสิระ

สนามบนิสวุรรณภมู ิ 🍽 ✈

  
  
  

 49,900.- 

 49,900.- 

 49,900.- 

 49,900.- 

เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 
เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

ไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์ พชื ผกั ผลไม ้ เขา้

500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

)*** 

กลางวนั คาํ โรงแรมที
พกั 

  

อสิระ 🍽 
SEKIA 
ONSEN 

หรอืเทยีบเทา่ 
[♨] 

🍽 🍽 

URESHINO 
ONSEN  

หรอืเทยีบเทา่ 
[♨] 

🍽 อสิระ TOSU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

อสิระ อสิระ 
FUKUOKA  

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

✈  
 



 

 
 
 
         
 

ประเทศ

วนัท2ี 
สนามบนิฟุ
ออนมอลล ์ฟกุโุอกะ 

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่
เทยีวบนิท ี

08.00 น. 
 

 

เดนิทางถงึ 
ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้
ศาลเจา้ดาไซฟุ เท็นมนัก ุ
ประจําจังหวัดชกิเุซ็นในศตวรรษท ี
(Fujiwara no Tokihara)
(Sugawara no Michizane)
ผูน้อ้ยประจําทดีาไซฟ ุ
คุม้ครองนอกจากนีเขายังเป็นทรีูจั้กกันดใีนฐานะเท
โชคลาภ ศาลเจา้ดาไซฟ ุเท็นมันกุ ดงึดูดผูค้นทมีาเยยีมชมและขอพรมากกว่า 
คนตอ่ปี อกีทังยงัไดร้ับความนิ
สกัการะบชูาขอพร โดยเฉพาะดา้นการเรยีนการศกึษา ทังสองฝังถนนทเีดนิเขา้บรเิวณศาล
เจา้ยังต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายของทีระลกึ และขนมขนึชอืตามตํานาน อุเมะกาเอะโมจ ิ
รวมทังสตารบ์ั

 

คาแนลซติี
ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 
โรงละคร ศูนยเ์กม โรงภาพยนตร ์โรงแรมสองแห่ง และค
คา้คาแนลซติตีังอยูต่ดิกบัยา่นบนัเทงิและอยูร่ะหวา่งศู
กโุอกะ จงึเป็นสถานทที่องเทยีวยอดนยิมทสีรา้งรายไดใ้หแ้ก่เมอืงไดอ้ย่างมาก จัดเป็น
โครงการพัฒนาโดยเอกชนทใีหญท่สีดุในประวัตศิาสตรญ์ปีุ่ น 
สําหรับพนืที
เฉพาะดว้ยประตมิากรรมรูปโคง้และนําพุจํานวนมาก และออกแบบอาคารไม่ใหม้องเห็น
ทวิทัศน์ของเมอืงภายนอกมากนัก เพอืสรา้งบรรยากาศคลา้ยโอเอซสิแยกออกจากเมอืง
โดยรอบ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั

บา่ย 

 

รา้นจําหนา่ยสนิคา้ทรีะลกึมาตรฐานญปีุ่ น
นานาชนดิ ทเีป็นทนียิม ในการเลอืกซอืกลับเป็นของฝากของทรีะลกึอันไดม้าตรฐานการ
ผลติของญปีุ่ น เชน่ เครอืงสําอางค ์โฟมลา้งหนา้ ครมีบํารงุผวิ และขา้วของเครอืงใชต้่างๆ 
ทรีาคาเกนิคุม้ จากนันใหท้่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้เครอืงอปุโภคบรโิภค ณ หา้งยอดฮติขอ
ญปีุ่ น Aeon Mall
พนืเมอืงของญปีุ่ นทเีป็
มาตรฐาน ทคีนญีปุ่ นทอ้งถนินิยมมาเลือกซอืใชซ้อืทานกัน จนไดเ้วลาอันควร นําท่าน
เดนิทางสูโ่ร

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ
**พเิศษ

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก
ผอ่นคลายกบัการแชนํ่าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น

วนัท3ี ยานากาวะ
ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ
โยตะมะฮเิมะ 

เชา้ รบัประทาน
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ประเทศญปีุ่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

สนามบนิฟกุโุอกะ–ศาลเจา้ดาไซฟุ–คาแนล ซติ ี
มอลล ์ฟกุโุอกะ – แชน่าํแรธ่รรมชาต ิ

ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย 
เทยีวบนิท ีTG648สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง
เดนิทางถงึ สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญปีุ่ น นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้แห่งตํานานปราชญ์คนสําคนของญปีุ่ น 
ศาลเจา้ดาไซฟุ เท็นมนัก ุคอืศาลเจา้ทตีังอยูใ่นดาไซฟ ุ
ประจําจังหวัดชกิเุซ็นในศตวรรษท ี7 เมอืปี 901 รัฐมนตรฝ่ีายซา้ย ฟจุวิะระ โนะ โทคฮิะระ 
Fujiwara no Tokihara)ไดว้างแผนเพือทําใหคู้่แข่งของ ซุกะวะระ โนะ มชิซิาเนะ 
Sugawara no Michizane)ถูกลดขนัลงจากตําแหน่งในชนัศาลกลายเป็นขา้ราชการชนั

ผูน้อ้ยประจําทดีาไซฟ ุหลังจากนันซกุะวะระจบชวีติลงทนัีนและถกูฝังอยูท่นีใีนฐานะเทพผู ้
คุม้ครองนอกจากนีเขายังเป็นทรีูจั้กกันดใีนฐานะเทพเจา้แห่งการเรยีนรู ้การอุทศิต
โชคลาภ ศาลเจา้ดาไซฟ ุเท็นมันกุ ดงึดูดผูค้นทมีาเยยีมชมและขอพรมากกว่า 
คนตอ่ปี อกีทังยงัไดร้ับความนยิมอยา่งยงิในหมูนั่กเรยีนทกํีาลังเตรยีมสอบ
สกัการะบชูาขอพร โดยเฉพาะดา้นการเรยีนการศกึษา ทังสองฝังถนนทเีดนิเขา้บรเิวณศาล
เจา้ยังต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายของทีระลกึ และขนมขนึชอืตามตํานาน อุเมะกาเอะโมจ ิ
รวมทังสตารบ์คัสท์ตีกแตง่ไดส้วยงามตดิอนัดับโลกอกีดว้ย

คาแนลซติเีป็นศูนยก์ารคา้และความบันเทงิขนาดใหญ่ในเมอืงฟุ
ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "เมอืงทอียูใ่นเมอืง" ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ภัตตาคาร 
โรงละคร ศูนยเ์กม โรงภาพยนตร ์โรงแรมสองแห่ง และค

คาแนลซติตีังอยูต่ดิกบัยา่นบนัเทงิและอยูร่ะหวา่งศนูยก์ลางธุรกจิและการคา้ปลกีของฟุ
โอกะ จงึเป็นสถานทที่องเทยีวยอดนยิมทสีรา้งรายไดใ้หแ้ก่เมอืงไดอ้ย่างมาก จัดเป็น

โครงการพัฒนาโดยเอกชนทใีหญท่สีดุในประวัตศิาสตรญ์ปีุ่ น 
สําหรับพนืท ี234,460 ม²) สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจนิตนาการอย่างมลีักษณะเด่น
เฉพาะดว้ยประตมิากรรมรูปโคง้และนําพุจํานวนมาก และออกแบบอาคารไม่ใหม้องเห็น
ทวิทัศน์ของเมอืงภายนอกมากนัก เพอืสรา้งบรรยากาศคลา้ยโอเอซสิแยกออกจากเมอืง
โดยรอบ 

รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง

รา้นจําหนา่ยสนิคา้ทรีะลกึมาตรฐานญปีุ่ น แหล่งรวม เครอืงสําอางค์ และ
นานาชนดิ ทเีป็นทนียิม ในการเลอืกซอืกลับเป็นของฝากของทรีะลกึอันไดม้าตรฐานการ
ผลติของญปีุ่ น เชน่ เครอืงสําอางค ์โฟมลา้งหนา้ ครมีบํารงุผวิ และขา้วของเครอืงใชต้่างๆ 
ทรีาคาเกนิคุม้ จากนันใหท้่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้เครอืงอปุโภคบรโิภค ณ หา้งยอดฮติขอ

Aeon Mallซงึทุกสาขาไดร้วบรวมสนิคา้ ทังแบรนดเ์นมชอืกอ้งโลก และแบรนด์
พนืเมอืงของญปีุ่ นทเีป็นทนียิมในการเลอืกซอืใชท้งัอาหาร ขนม ผกั ผลไมส้ด คณุภาพดมีี
มาตรฐาน ทคีนญีปุ่ นทอ้งถนินิยมมาเลือกซอืใชซ้อืทานกัน จนไดเ้วลาอันควร นําท่าน
เดนิทางสูโ่รงแรมทพีัก ผอ่นคลายเพอืสขุภาพดว้ยออนเซ็นนําแรร่อ้นธรรมชาต ิ

บรกิารอาหารคาํ ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
พเิศษ!!! บพุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ ์พรอ้มนําจมิรสเด็ด** 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีักSEKIA ONSENหรอืเทยีบเทา่
ผอ่นคลายกบัการแชนํ่าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น 
ยานากาวะ– กจิกรรม ลอ่งเรอืชมเมอืง – ลมิรสปมูา้ญปีุ่ น 
ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร–ิ ถนนสาเกสายฮเิซ็นฮามาชูกุ
โยตะมะฮเิมะ – แชน่าํแรธ่รรมชาต ิ

รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม

  
  
  

คาแนล ซติ–ี รา้นจําหนา่ยของฝาก อ ิ

ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย  
ายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

ประเทศญปีุ่ น นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศาลเจา้แห่งตํานานปราชญ์คนสําคนของญปีุ่ น 

คอืศาลเจา้ทตีังอยูใ่นดาไซฟ ุซงึเคยเป็นททํีาการของรัฐบาล
ฐมนตรฝ่ีายซา้ย ฟจุวิะระ โนะ โทคฮิะระ 

ไดว้างแผนเพือทําใหคู้่แข่งของ ซุกะวะระ โนะ มชิซิาเนะ 
ถูกลดขนัลงจากตําแหน่งในชนัศาลกลายเป็นขา้ราชการชนั

หลังจากนันซกุะวะระจบชวีติลงทนัีนและถกูฝังอยูท่นีใีนฐานะเทพผู ้
พเจา้แห่งการเรยีนรู ้การอุทศิตนและ

โชคลาภ ศาลเจา้ดาไซฟ ุเท็นมันกุ ดงึดูดผูค้นทมีาเยยีมชมและขอพรมากกว่า 700,000 
ยมอยา่งยงิในหมูนั่กเรยีนทกํีาลังเตรยีมสอบทผีูค้นพากันมา

สกัการะบชูาขอพร โดยเฉพาะดา้นการเรยีนการศกึษา ทังสองฝังถนนทเีดนิเขา้บรเิวณศาล
เจา้ยังต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายของทีระลกึ และขนมขนึชอืตามตํานาน อุเมะกาเอะโมจ ิ

อกีดว้ย 

าและความบันเทงิขนาดใหญ่ในเมอืงฟกุุโอกะ ประเทศญีปุ่ น 
ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ภัตตาคาร 

โรงละคร ศูนยเ์กม โรงภาพยนตร ์โรงแรมสองแห่ง และคลองทไีหลผ่านกลางศูนยก์ลาง
นยก์ลางธุรกจิและการคา้ปลกีของฟุ

โอกะ จงึเป็นสถานทที่องเทยีวยอดนยิมทสีรา้งรายไดใ้หแ้ก่เมอืงไดอ้ย่างมาก จัดเป็น
โครงการพัฒนาโดยเอกชนทใีหญท่สีดุในประวัตศิาสตรญ์ปีุ่ น (1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ 

สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจนิตนาการอย่างมลีักษณะเด่น
เฉพาะดว้ยประตมิากรรมรูปโคง้และนําพุจํานวนมาก และออกแบบอาคารไม่ใหม้องเห็น
ทวิทัศน์ของเมอืงภายนอกมากนัก เพอืสรา้งบรรยากาศคลา้ยโอเอซสิแยกออกจากเมอืง

เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง 

แหล่งรวม เครอืงสําอางค์ และผลติภัณฑ์
นานาชนดิ ทเีป็นทนียิม ในการเลอืกซอืกลับเป็นของฝากของทรีะลกึอันไดม้าตรฐานการ
ผลติของญปีุ่ น เชน่ เครอืงสําอางค ์โฟมลา้งหนา้ ครมีบํารงุผวิ และขา้วของเครอืงใชต้่างๆ 
ทรีาคาเกนิคุม้ จากนันใหท้่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้เครอืงอปุโภคบรโิภค ณ หา้งยอดฮติของ

ซงึทุกสาขาไดร้วบรวมสนิคา้ ทังแบรนดเ์นมชอืกอ้งโลก และแบรนด์
นทนียิมในการเลอืกซอืใชท้งัอาหาร ขนม ผกั ผลไมส้ด คณุภาพดมีี

มาตรฐาน ทคีนญีปุ่ นทอ้งถนินิยมมาเลือกซอืใชซ้อืทานกัน จนไดเ้วลาอันควร นําท่าน
ผอ่นคลายเพอืสขุภาพดว้ยออนเซ็นนําแรร่อ้นธรรมชาต ิ 

 

หรอืเทยีบเทา่ 

ลมิรสปมูา้ญปีุ่ น (ป ูTakezaki)-  
ถนนสาเกสายฮเิซ็นฮามาชูก–ุ ศาลเจา้สารพดันกึ โท

อาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 



 

 
 
 
         
 

 

นําทา่นสู ่
หลงเหลอือาคารบา้นเมอืงเก่าแก่ของญปีุ่ น โดยเราสามารถ
เมอืงเพอืสมัผัสบรรยากาศราวกบัยอ้นเวลากลับไปสูญ่ปีุ่ นสมยักอ่นไดอ้ยา่งชลิล์ๆ เนอืงจาก
ภายในตัวเมอืงเต็มไปดว้ยคลองมากมาย จงึไ
ปรยิาย นอกจากนีก็ยังตังอยู่ตดิทะเลอารอิาเกะซงึอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรทาง
ธรรมชาตดิว้ย ทนีจีงึขนึชอืเรอืงความหลากหลายของปลาทะเลและเต็มไปดว้ยผลติภัณฑ์
เฉพาะทางแมนํ่าและทะเลตามไปดว้ย เชน่ สาหรา่ยและปลาไหล

 

เดนิทางสูเ่มอืงทาระแหลง่จับ
เรยีกวา่ 
ละมา้ยจะเป็นพนีอ้งกบัปมูา้บา้นเรา 

กลางวนั รบัประทานเมนพูเิศษ ขา้วหนา้ปมูา้ญปีุ่ น ณ เมอืงทาระ
บา่ย 

 

 
ศาลเจา้ยโูทคอุนิาริ
สรา้งขนึเมอืประมาณ ปี ค
ประจําตระกลูนาเบะชมิะ
เป็นศาลเจา้อนิารทิใีหญ่และสําคัญเป็นอันดับ 
Inari Shrine)
บาระก(ิ
มกัจะนยิมมาสกัการะขอพรเพอืใหท้งัการเก็บเกยีวพชืผลทางการเกษตรและธรุกจิต่างใหม้ี
ความสําเร็จอยา่งไมข่าดสาย แถมยงัเป็นจดุชมววิทสีวยมากๆของเมอืง ไมว่า่จะเป็นชว่งฤดู
ใบไมผ้ล ิยามทดีอกซากรุะบานสะพรงั มจีดุทเีมอืมาแล ้
เจา้ก็ยังมสีะพานสแีดงคู่กับแม่นําสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพทสีวยงามเลยทเีดยีว
ดา้นหนา้ศาลเจา้ยงัมรีา้นคา้ขายของทรีะลกึทอ้งถนิทน่ีารักมากมายเรยีงรายอยูด่ว้ย 

 

ถนนสาย
เป็นอกีไฮไลตข์องเมอืงซากะ ยา่นทขีนึชอืเรอืงรา้นสาเกและโรงงานทําสาเกอันโด่งดัง ที
แฝงตัวอยู่ภายในอาคารบา้นเรอืนเก่าแก่อายุนับรอ้ยๆปี เป็นอกีหนงึสถานท ีทน่ีามาเดนิ
เลน่กนิลมชมววิสดุๆ นอกจากจะไดพ้บกบัรา้นขายสาเกขนึชอืของ
ขายของน่ารักๆ ทเีป็นงาน 
เดนิทางสูเ่มอืงนําแรผ่วิสวย

 

ศาลเจา้สารพดันกึ โทโยตะมะฮเิมะหรอืทเีรยีกวา่
สวยโทโยทามะฮเิมะคอืผูรั้บใชเ้จา้หญงิโอโตะฮเิมะแหง่วังบาดาล เรอืงเลา่มอียูว่่าเมอืครัง
ทโีทโยทามะฮเิมะเดนิทางมาเยอืนอเุรชโินะ นางไดพ้บกับปลาดุกตัวใหญ่ทไีดร้ับบาดเจ็บ 
จงึราดนํารอ้นทผีดุขนึมาใสแ่ลว้พบวา่ผวิของมนัสวยขนึ ภายในศาลเจา้โทโยทามะฮิ
จะม ี“ศาลนามะสึ
มันวาว ผูนั้นก็จะมีผวิทีขาวและสวยเฉกเช่นเดียวกัน ทําใหนั้กท่องเทียวหญงินิยมมา
สกัการะศาลเจา้แหง่นเีป็นจํานวนมาก
ทําใหผ้วิสวยมากแหง่เมอืงอเุรชโินะ

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก 

ผอ่นคลายกบัการแชนํ่าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น
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นําทา่นสู ่เมอืงยานากาวะ เมอืงแห่งนตีังอยูท่างตอนใตข้องจ
หลงเหลอือาคารบา้นเมอืงเก่าแก่ของญปีุ่ น โดยเราสามารถ

เพอืสมัผัสบรรยากาศราวกบัยอ้นเวลากลับไปสูญ่ปีุ่ นสมยักอ่นไดอ้ยา่งชลิล์ๆ เนอืงจาก
ภายในตัวเมอืงเต็มไปดว้ยคลองมากมาย จงึไดร้ับฉายาว่าเป็นเมอืงแห่งสายนําไปโดย
ปรยิาย นอกจากนีก็ยังตังอยู่ตดิทะเลอารอิาเกะซงึอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรทาง
ธรรมชาตดิว้ย ทนีจีงึขนึชอืเรอืงความหลากหลายของปลาทะเลและเต็มไปดว้ยผลติภัณฑ์
เฉพาะทางแมนํ่าและทะเลตามไปดว้ย เชน่ สาหรา่ยและปลาไหล

เดนิทางสูเ่มอืงทาระแหลง่จับปชูอืดังของควิช ูตอ้งทจัีงห
เรยีกวา่ TakezakiCrab (ปทูะเคะซะค)ิ ซงึจับไดม้ากทแีถบทะเลอะรอิะเคย หนา้ตาก็
ละมา้ยจะเป็นพนีอ้งกบัปมูา้บา้นเรา (ปมูา้ญปีุ่ นเรยีกวา่ วะทะรงิะน ิ

รบัประทานเมนพูเิศษ ขา้วหนา้ปมูา้ญปีุ่ น ณ เมอืงทาระ

ศาลเจา้ยโูทคอุนิารอิกีหนงึศาลเจา้เกา่แกข่องเมอืงซากะ
สรา้งขนึเมอืประมาณ ปี ค.ศ. 1688 ซงึเป็นศาลเจา้ทยีูศ่าสนาพุทธนกิายชนิโตเป็นศาลเจา้
ประจําตระกลูนาเบะชมิะ(Nabeshima clan) ผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะ และยัง
เป็นศาลเจา้อนิารทิใีหญ่และสําคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟชุมิอินิาริ
Inari Shrine)ในเกยีวโต(Kyoto) และศาลเจา้คะซะมา่อนิาริ

(Ibaraki)อกีดว้ย โดยเป็นทปีระทับของเทพเจา้ศักดสิทิธ ิทําใหม้ผีูค้นจํานวนมาก
มกัจะนยิมมาสกัการะขอพรเพอืใหท้งัการเก็บเกยีวพชืผลทางการเกษตรและธรุกจิต่างใหม้ี
ความสําเร็จอยา่งไมข่าดสาย แถมยงัเป็นจดุชมววิทสีวยมากๆของเมอืง ไมว่า่จะเป็นชว่งฤดู
ใบไมผ้ล ิยามทดีอกซากรุะบานสะพรงั มจีดุทเีมอืมาแลว้ตอ้งไปเช็กอนิก็ตรงสว่นหนา้ศาล
เจา้ก็ยังมสีะพานสแีดงคู่กับแม่นําสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพทสีวยงามเลยทเีดยีว
ดา้นหนา้ศาลเจา้ยงัมรีา้นคา้ขายของทรีะลกึทอ้งถนิทน่ีารักมากมายเรยีงรายอยูด่ว้ย 

ถนนสายสาเกฮเิซ็นฮามาชูก ุ(Hizen Hamashuku) ถนนเกา่แกแ่ห่งคาชมิะ เรยีกไดว้่า
เป็นอกีไฮไลตข์องเมอืงซากะ ยา่นทขีนึชอืเรอืงรา้นสาเกและโรงงานทําสาเกอันโด่งดัง ที
แฝงตัวอยู่ภายในอาคารบา้นเรอืนเก่าแก่อายุนับรอ้ยๆปี เป็นอกีหนงึสถานท ีทน่ีามาเดนิ
เลน่กนิลมชมววิสดุๆ นอกจากจะไดพ้บกบัรา้นขายสาเกขนึชอืของ
ขายของน่ารักๆ ทเีป็นงาน Handmade เก๋ๆ  ชคิๆ ทไีมเ่หมอืนใครแน่นอน
เดนิทางสูเ่มอืงนําแรผ่วิสวย 

ศาลเจา้สารพดันกึ โทโยตะมะฮเิมะหรอืทเีรยีกวา่“ปลา
สวยโทโยทามะฮเิมะคอืผูรั้บใชเ้จา้หญงิโอโตะฮเิมะแหง่วังบาดาล เรอืงเลา่มอียูว่่าเมอืครัง
ทโีทโยทามะฮเิมะเดนิทางมาเยอืนอเุรชโินะ นางไดพ้บกับปลาดุกตัวใหญ่ทไีดร้ับบาดเจ็บ 
จงึราดนํารอ้นทผีดุขนึมาใสแ่ลว้พบวา่ผวิของมนัสวยขนึ ภายในศาลเจา้โทโยทามะฮิ

ศาลนามะส”ึ ทเีชอืกนัวา่ถา้สมัผัส “ปลาดกุนามะสซึามะ
มันวาว ผูนั้นก็จะมีผวิทีขาวและสวยเฉกเช่นเดียวกัน ทําใหนั้กท่องเทียวหญงินิยมมา
สกัการะศาลเจา้แหง่นเีป็นจํานวนมาก จากนันใหท้่านไดส้ัมผัสการแชอ่อนเซ็นทเีชอืกันว่า

ใหผ้วิสวยมากแหง่เมอืงอเุรชโินะ 
บรกิารอาหารคาํ ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก URESHINO ONSEN หรอื
ผอ่นคลายกบัการแชนํ่าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น 

  
  
  

เมอืงแห่งนตีังอยูท่างตอนใตข้องจ.ฟกุโุอกะเป็นเมอืงทยีังคง
หลงเหลอือาคารบา้นเมอืงเก่าแก่ของญปีุ่ น โดยเราสามารถลอ่งเรอืบนธารนําภายใน

เพอืสมัผัสบรรยากาศราวกบัยอ้นเวลากลับไปสูญ่ปีุ่ นสมยักอ่นไดอ้ยา่งชลิล์ๆ เนอืงจาก
ดร้ับฉายาว่าเป็นเมอืงแห่งสายนําไปโดย

ปรยิาย นอกจากนีก็ยังตังอยู่ตดิทะเลอารอิาเกะซงึอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรทาง
ธรรมชาตดิว้ย ทนีจีงึขนึชอืเรอืงความหลากหลายของปลาทะเลและเต็มไปดว้ยผลติภัณฑ์
เฉพาะทางแมนํ่าและทะเลตามไปดว้ย เชน่ สาหรา่ยและปลาไหล 

ดังของควิช ูตอ้งทจัีงหวดัซะงะ (Saga Prefecture) 
ซงึจับไดม้ากทแีถบทะเลอะรอิะเคย หนา้ตาก็

ปมูา้ญปีุ่ นเรยีกวา่ วะทะรงิะน ิ= watarigani) 

รบัประทานเมนพูเิศษ ขา้วหนา้ปมูา้ญปีุ่ น ณ เมอืงทาระ 

อกีหนงึศาลเจา้เกา่แกข่องเมอืงซากะ(Saga) ทมีอีายหุลายรอ้ยปีถูก
ซงึเป็นศาลเจา้ทยีูศ่าสนาพุทธนกิายชนิโตเป็นศาลเจา้

ผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะ และยัง
รองมาจาก ศาลเจา้ฟชุมิอินิาร(ิFushi-mi 

และศาลเจา้คะซะมา่อนิาร(ิKasama Inari Shrine) ในอิ
งเทพเจา้ศักดสิทิธ ิทําใหม้ผีูค้นจํานวนมาก

มกัจะนยิมมาสกัการะขอพรเพอืใหท้งัการเก็บเกยีวพชืผลทางการเกษตรและธรุกจิต่างใหม้ี
ความสําเร็จอยา่งไมข่าดสาย แถมยงัเป็นจดุชมววิทสีวยมากๆของเมอืง ไมว่า่จะเป็นชว่งฤดู

วตอ้งไปเช็กอนิก็ตรงสว่นหนา้ศาล
เจา้ก็ยังมสีะพานสแีดงคู่กับแม่นําสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพทสีวยงามเลยทเีดยีว บรเิวณ
ดา้นหนา้ศาลเจา้ยงัมรีา้นคา้ขายของทรีะลกึทอ้งถนิทน่ีารักมากมายเรยีงรายอยูด่ว้ย  

ถนนเกา่แกแ่ห่งคาชมิะ เรยีกไดว้่า
เป็นอกีไฮไลตข์องเมอืงซากะ ยา่นทขีนึชอืเรอืงรา้นสาเกและโรงงานทําสาเกอันโด่งดัง ที
แฝงตัวอยู่ภายในอาคารบา้นเรอืนเก่าแก่อายุนับรอ้ยๆปี เป็นอกีหนงึสถานท ีทน่ีามาเดนิ
เลน่กนิลมชมววิสดุๆ นอกจากจะไดพ้บกบัรา้นขายสาเกขนึชอืของเมอืงแลว้ ยังเจอกับรา้น

เก๋ๆ  ชคิๆ ทไีมเ่หมอืนใครแน่นอน ไดเ้วลาอันควร

ปลาดกุนามะสซึามะ”ผูใ้หพ้รผวิ
สวยโทโยทามะฮเิมะคอืผูรั้บใชเ้จา้หญงิโอโตะฮเิมะแหง่วังบาดาล เรอืงเลา่มอียูว่่าเมอืครัง
ทโีทโยทามะฮเิมะเดนิทางมาเยอืนอเุรชโินะ นางไดพ้บกับปลาดุกตัวใหญ่ทไีดร้ับบาดเจ็บ 
จงึราดนํารอ้นทผีดุขนึมาใสแ่ลว้พบวา่ผวิของมนัสวยขนึ ภายในศาลเจา้โทโยทามะฮเิมะจนิ

ปลาดกุนามะสซึามะ” ซงึทําจากดนิสขีาวลนืเป็น
มันวาว ผูนั้นก็จะมีผวิทีขาวและสวยเฉกเช่นเดียวกัน ทําใหนั้กท่องเทียวหญงินิยมมา

จากนันใหท้่านไดส้ัมผัสการแชอ่อนเซ็นทเีชอืกันว่า

หรอืเทยีบเทา่ 



 

 
 
 
         
 

วนัท4ี ศาลเจา้แหง่ความรกั ทาเคโอะ
โทส ุพรเีมยีม เอาทเ์ล็ท

เชา้ รบัประทาน

 

ศาลเจา้ทาเคโอะ
ทสีดุในเมอืงน ีเมอืเขา้ไปจะพบกบัตน้ไม ้
ปี ซงึถอืไดว้า่เป็นตน้ไมศ้ักดสิทิธขิองศาลเจา้แหง่นเีลยก็วา่ได ้เนอืงจากเป็นตน้ไม ้
มรีากทเีชอืมตดิกัน จงึทําใหม้ผีูค้นมาบูชาขอพรใน เรอืงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรอืง
ความรัก คูค่รอง ธรุกจิ โชคลาภ

 

ชมดอกไม ้ณ 
Mifune
แหง่หนงึของญปีุ่ นเลยละ่คะ่ ยงิดว้ยทําเลทตีังบรเิวณตนีเขายงิจะมทําใหเ้หมอืนสวนแหง่นี
ถกูรายลอ้มดว้ยเทอืกเขา โดยพนืทขีองสวนมฟิเูนะยามะ ราคุเอนมากถงึ 
เมตร บอกเลยว่ามาช่วงไหนก็ไม่ผดิหวัง เนืองจากภายในสวนมกีารจัดตกแต่งไวอ้ย่าง
สวยงามหมนุเวยีนกันตลอดทังปี จงึสามารถเขา้ชมไดท้กุฤด ู

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ 

บา่ย 

 

สัมผัสอกีธรรมชาตอิันงดงามแห่งซะกะ
นําตกทสีวยงามตดิอันดับหนงึในรอ้ยของญปีุ่ นอกีดว้ยจะไหลลงสูแ่มนํ่าอคิซิะ
จอดรถทางเดนิเขา้นําตกรมิธารนํานันมตีน้ซากุระและไมด้อกเรยีงรายทสีวนงามอยูทั่งรมิ
สองฝัง อกีจดุถา่ยรปูทสีวยงามและสมัผัสธรรมชาตไิดอ้ยา่งใกลช้ดิกบัธรรมชาต ิ

 

โทสุ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท
สวยงามทางตอนใตข้องรัฐแคลฟิอรเ์นยีทมีอีากาศสดชนืแจม่ใสและมแีสงแดดสอ่งสวา่ง มี
ทังแบรนดใ์นประเทศและแบรนดน์อกทมีาดําเนนิกจิการเองโดยตรงกว่า 
ศนูยอ์าหารและรา้นอาหารเพยีบ ภายในบรรยากาศทโีลง่สบายทําใหเ้ดนิเลน่ไดท้ังวันเลย
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ศาลเจา้แหง่ความรกั ทาเคโอะ– สวนดอกไมม้ฟิเูนะยามะ
พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท 

รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม

ศาลเจา้ทาเคโอะ เรยีกอกีชอืไดว้่า โกชะไดเมยีว (Goshadaimyo) 
ทสีดุในเมอืงน ีเมอืเขา้ไปจะพบกบัตน้ไม ้(Okusu) ขนาดใหญต่ระงา่นตาทมีอีายถุงึ 

ซงึถอืไดว้า่เป็นตน้ไมศ้ักดสิทิธขิองศาลเจา้แหง่นเีลยก็วา่ได ้เนอืงจากเป็นตน้ไม ้
มรีากทเีชอืมตดิกัน จงึทําใหม้ผีูค้นมาบูชาขอพรใน เรอืงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรอืง
ความรัก คูค่รอง ธรุกจิ โชคลาภ 

ชมดอกไม ้ณ สวนมฟิูเนะยามะ ราคุเอน(Mifune-yama R
Mifuneในจังหวัดซากะ(Saga) เรยีกไดว้่าเป็นสวนขนาดใหญ่ทจัีดแต่งไดแ้บบสวยมากๆ
แหง่หนงึของญปีุ่ นเลยละ่คะ่ ยงิดว้ยทําเลทตีังบรเิวณตนีเขายงิจะมทําใหเ้หมอืนสวนแหง่นี
ถกูรายลอ้มดว้ยเทอืกเขา โดยพนืทขีองสวนมฟิเูนะยามะ ราคุเอนมากถงึ 
เมตร บอกเลยว่ามาช่วงไหนก็ไม่ผดิหวัง เนืองจากภายในสวนมกีารจัดตกแต่งไวอ้ย่าง
สวยงามหมนุเวยีนกันตลอดทังปี จงึสามารถเขา้ชมไดท้กุฤด ู

บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

สัมผัสอกีธรรมชาตอิันงดงามแห่งซะกะนําตกมคิะเอร(ิMikaeri No Taki Fall)
นําตกทสีวยงามตดิอันดับหนงึในรอ้ยของญปีุ่ นอกีดว้ยจะไหลลงสูแ่มนํ่าอคิซิะ
จอดรถทางเดนิเขา้นําตกรมิธารนํานันมตีน้ซากุระและไมด้อกเรยีงรายทสีวนงามอยูทั่งรมิ
สองฝัง อกีจดุถา่ยรปูทสีวยงามและสมัผัสธรรมชาตไิดอ้ยา่งใกลช้ดิกบัธรรมชาต ิ

พรเีมยีม เอาทเ์ล็ทเอาทเ์ล็ทททํีาเป็นชอปปิงมอลลแ์ห่งนี มตีน้แบบมาจากเมอืงที
สวยงามทางตอนใตข้องรัฐแคลฟิอรเ์นยีทมีอีากาศสดชนืแจม่ใสและมแีสงแดดสอ่งสวา่ง มี
ทังแบรนดใ์นประเทศและแบรนดน์อกทมีาดําเนนิกจิการเองโดยตรงกว่า 
ศนูยอ์าหารและรา้นอาหารเพยีบ ภายในบรรยากาศทโีลง่สบายทําใหเ้ดนิเลน่ไดท้ังวันเลย

  
  
  

สวนดอกไมม้ฟิเูนะยามะ– นําตกมคิะเอร ิ

อาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

Goshadaimyo) เป็นศาลเจา้ทเีกา่แก่
ขนาดใหญต่ระงา่นตาทมีอีายถุงึ 3,000 

ซงึถอืไดว้า่เป็นตน้ไมศ้ักดสิทิธขิองศาลเจา้แหง่นเีลยก็วา่ได ้เนอืงจากเป็นตน้ไม ้2 ตน้ที
มรีากทเีชอืมตดิกัน จงึทําใหม้ผีูค้นมาบูชาขอพรใน เรอืงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรอืง

yama Rakuen)ตังอยู่ทีตีนเขา 
เรยีกไดว้่าเป็นสวนขนาดใหญ่ทจัีดแต่งไดแ้บบสวยมากๆ

แหง่หนงึของญปีุ่ นเลยละ่คะ่ ยงิดว้ยทําเลทตีังบรเิวณตนีเขายงิจะมทําใหเ้หมอืนสวนแหง่นี
ถกูรายลอ้มดว้ยเทอืกเขา โดยพนืทขีองสวนมฟิเูนะยามะ ราคุเอนมากถงึ 150,000 ตาราง
เมตร บอกเลยว่ามาช่วงไหนก็ไม่ผดิหวัง เนืองจากภายในสวนมกีารจัดตกแต่งไวอ้ย่าง
สวยงามหมนุเวยีนกันตลอดทังปี จงึสามารถเขา้ชมไดท้กุฤด ู 

Mikaeri No Taki Fall)เป็น
นําตกทสีวยงามตดิอันดับหนงึในรอ้ยของญปีุ่ นอกีดว้ยจะไหลลงสูแ่มนํ่าอคิซิะ บรเิวณลาน
จอดรถทางเดนิเขา้นําตกรมิธารนํานันมตีน้ซากุระและไมด้อกเรยีงรายทสีวนงามอยูทั่งรมิ
สองฝัง อกีจดุถา่ยรปูทสีวยงามและสมัผัสธรรมชาตไิดอ้ยา่งใกลช้ดิกบัธรรมชาต ิ 

เอาทเ์ล็ทททํีาเป็นชอปปิงมอลลแ์ห่งนี มตีน้แบบมาจากเมอืงที
สวยงามทางตอนใตข้องรัฐแคลฟิอรเ์นยีทมีอีากาศสดชนืแจม่ใสและมแีสงแดดสอ่งสวา่ง มี
ทังแบรนดใ์นประเทศและแบรนดน์อกทมีาดําเนนิกจิการเองโดยตรงกว่า 150 รา้น และมี
ศนูยอ์าหารและรา้นอาหารเพยีบ ภายในบรรยากาศทโีลง่สบายทําใหเ้ดนิเลน่ไดท้ังวันเลย 



 

 
 
 
         
 

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคาํ
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก
วนัท ี5 ยามากจุ ิ

 HELLO KITTY SHINKANSEN 
เชา้ รบัประทาน

 

นําท่านเดนิทางสู่
สตัวนํ์าชโิมโนเซกิ
ปักเป้ากวา่ 
ช ิโมโนเซกินันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาปักเป้า นอกจากนียังมีโซนสัตว์นําอืนๆที
หลากหลาย จุดทน่ีาสนใจมากอกีจุดหนงึคอื ตูก้ระแสนําจากช่องแคบคั
แรกในโลกทีมกีระแสนําไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของอุโมงค์ใตนํ้า ก็จะไดเ้ห็น
เพนกวินทีน่ารักว่ายนําอยู่ไดอ้ย่างชัดเจน ชันสองจะพบกับโลมาแสนรู  ้ทีโชว์พ่น
ฟองอากาศเป็นวงๆ และมกีารจัดแสดงโชวค์วามน่ารักของโลมา และแมวนําอกีดว้ย

 

 
ตลาดปลาคาราโตะ
นําปลาปักเป้ามาปรงุอาหารผูเ้ป็นเซฟจะตอ้งมใีบอนุญาตใินการปรงุปลาปักเป้าอกีดว้ย

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหาร

 

เดนิทางสู่
รถไฟหัวจรวดเฮลโลคติตนัีนเอง ทังภายนอกและภายในถกูตกแตง่ใหเ้ป็นธมีสชีมพขูาวให ้
ความรูส้กึสดใส โดยมตีูร้ถไฟสําหรับจําหน่ายสนิคา้ชอืดงัของทอ้งถนิและยงัมตีูโ้ดยสารที
ตกแตง่ลวดลายเป็นคดิตทีังหมด จดุเดน่ของตูน้คีอื ทา่นสามารถถา่ยรปูคูก่บัคดิตใีนชดุยนูิ
ฟอรม์เจา้หนา้ทรีถไฟไดอ้กีดว้ย นําทา่นเดนิทางถงึสถานฮีากาตะ

 

ชอ้ปปิงยา่นการคา้ทมีชีอืเสยีง ณ 
ใจกับแบรนด์เนมมากมาย และเครืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครอืงเล่นเกมส ์หรอืสนิค ้
เสอืผา้แฟชนัสําหรับวัยรุ่น เครอืงสําอางยหีอ้ดังของญปีุ่ นไมว่่าจะเป็น 
SK II, SHISEDO 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํ

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก

วนัท ี6 สนามบนิฟุ

เชา้ รบัประทาน
 นําทา่นเดนิทางสู ่
11.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ี

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง
14.55 น. เดนิทางถงึ 

**************************************************
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อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ โทส ุพรเีมยีม เอาทเ์ล็ท

ทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีักTOSU HOTELหรอืเทยีบเทา่
ยามากจุ–ิตลาดปลา คาราโตะ– พพิธิภณัฑส์ตัวน์าํชโิมโนเซกิ
HELLO KITTY SHINKANSEN –ชอ้ปปิงเทนจนิ

รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม

นําท่านเดนิทางสู่จงัหวดัยามากุจจัิงหวัดทตีังอยู่ทางใตสุ้ดของเกาะฮอนชู
สตัวนํ์าชโิมโนเซกติังอยู่ตดิกับช่องแคบคันม่อน มีทังหมด 
ปักเป้ากวา่ 100 ชนดิจากทัวโลก ซงึแตกตา่งจากพพิธิภัณฑส์ัตวนํ์าทอีนืๆ เนืองจากเมอืง
ช ิโมโนเซกินันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาปักเป้า นอกจากนียังมีโซนสัตว์นําอืนๆที
หลากหลาย จุดทน่ีาสนใจมากอกีจุดหนงึคอื ตูก้ระแสนําจากช่องแคบคั
แรกในโลกทีมกีระแสนําไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของอุโมงค์ใตนํ้า ก็จะไดเ้ห็น
เพนกวินทีน่ารักว่ายนําอยู่ไดอ้ย่างชัดเจน ชันสองจะพบกับโลมาแสนรู  ้ทีโชว์พ่น
ฟองอากาศเป็นวงๆ และมกีารจัดแสดงโชวค์วามน่ารักของโลมา และแมวนําอกีดว้ย

ตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาเมอืงยามากจูมิชีอืเสยีงมากในเรอืงปลาปักเป้า ซงึการจะ
นําปลาปักเป้ามาปรงุอาหารผูเ้ป็นเซฟจะตอ้งมใีบอนุญาตใินการปรงุปลาปักเป้าอกีดว้ย

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณตลาดปลา

เดนิทางสูส่ถานโีคครุะ นําทา่นทดลองนังรถไฟชนิคันเซ็น 
รถไฟหัวจรวดเฮลโลคติตนัีนเอง ทังภายนอกและภายในถกูตกแตง่ใหเ้ป็นธมีสชีมพขูาวให ้
ความรูส้กึสดใส โดยมตีูร้ถไฟสําหรับจําหน่ายสนิคา้ชอืดงัของทอ้งถนิและยงัมตีูโ้ดยสารที
ตกแตง่ลวดลายเป็นคดิตทีังหมด จดุเดน่ของตูน้คีอื ทา่นสามารถถา่ยรปูคูก่บัคดิตใีนชดุยนูิ
ฟอรม์เจา้หนา้ทรีถไฟไดอ้กีดว้ย นําทา่นเดนิทางถงึสถานฮีากาตะ

ชอ้ปปิงยา่นการคา้ทมีชีอืเสยีง ณ เทนจนิ เพลดิเพลนิกับการจับจา่ยซอืของทรีะลกึอยา่งจุ
ใจกับแบรนด์เนมมากมาย และเครืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครอืงเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทจีะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้แบรนดเ์นม 
เสอืผา้แฟชนัสําหรับวัยรุ่น เครอืงสําอางยหีอ้ดังของญปีุ่ นไมว่่าจะเป็น 
SK II, SHISEDO และอนืๆอกีมากมาย 

อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั ณเทนจนิ

ทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีักFUKUOKA HOTELหรอืเทยีบเทา่

สนามบนิฟกุโุอกะ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ

รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟกุโุอกะ เพอืเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ
ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ี

ายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

******************************************

  
  
  

ณ โทส ุพรเีมยีม เอาทเ์ล็ท 

หรอืเทยีบเทา่ 
พพิธิภณัฑส์ตัวน์าํชโิมโนเซก–ิ 

ชอ้ปปิงเทนจนิ 
อาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

จังหวัดทตีังอยู่ทางใตสุ้ดของเกาะฮอนชพูพิธิภฑัณ์
มีทังหมด 4 ชัน มีการรวบรวมปลา

ชนดิจากทัวโลก ซงึแตกตา่งจากพพิธิภัณฑส์ัตวนํ์าทอีนืๆ เนืองจากเมอืง
ช ิโมโนเซกินันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาปักเป้า นอกจากนียังมีโซนสัตว์นําอืนๆที
หลากหลาย จุดทน่ีาสนใจมากอกีจุดหนงึคอื ตูก้ระแสนําจากช่องแคบคันม่อน ซงึเป็นตู ้
แรกในโลกทีมกีระแสนําไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของอุโมงค์ใตนํ้า ก็จะไดเ้ห็น
เพนกวินทีน่ารักว่ายนําอยู่ไดอ้ย่างชัดเจน ชันสองจะพบกับโลมาแสนรู  ้ทีโชว์พ่น
ฟองอากาศเป็นวงๆ และมกีารจัดแสดงโชวค์วามน่ารักของโลมา และแมวนําอกีดว้ย 

ตลาดปลาเมอืงยามากจูมิชีอืเสยีงมากในเรอืงปลาปักเป้า ซงึการจะ
นําปลาปักเป้ามาปรงุอาหารผูเ้ป็นเซฟจะตอ้งมใีบอนุญาตใินการปรงุปลาปักเป้าอกีดว้ย 

ตลาดปลา 

นําทา่นทดลองนังรถไฟชนิคันเซ็น “สาย HELLO KITTY” หรอื
รถไฟหัวจรวดเฮลโลคติตนัีนเอง ทังภายนอกและภายในถกูตกแตง่ใหเ้ป็นธมีสชีมพขูาวให ้
ความรูส้กึสดใส โดยมตีูร้ถไฟสําหรับจําหน่ายสนิคา้ชอืดงัของทอ้งถนิและยงัมตีูโ้ดยสารที
ตกแตง่ลวดลายเป็นคดิตทีังหมด จดุเดน่ของตูน้คีอื ทา่นสามารถถา่ยรปูคูก่บัคดิตใีนชดุยนูิ
ฟอรม์เจา้หนา้ทรีถไฟไดอ้กีดว้ย นําทา่นเดนิทางถงึสถานฮีากาตะเมอืงฟกุโุอกะ  

เพลดิเพลนิกับการจับจา่ยซอืของทรีะลกึอยา่งจุ
ใจกับแบรนด์เนมมากมาย และเครืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

าทจีะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้แบรนดเ์นม 
เสอืผา้แฟชนัสําหรับวัยรุ่น เครอืงสําอางยหีอ้ดังของญปีุ่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, 

เทนจนิ 

หรอืเทยีบเทา่ 

อาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 
เพอืเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ 

ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 649 

โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

****************************************** 
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โปรแกรม : KYUSHU ซากะ รถไฟคติต6ีD4N  
โดยสายการบนิไทย 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พกัเดยีว
เพมิ 

ทา่นละ 

16 พ.ค. - 21 พ.ค. 62 
(วนัหยุดวสิาขบชูา) 

49,900 49,900 49,900 48,900 35,900 8,900 

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 
(วนัหยุดวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 

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

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

ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 15,000 บาท 

4.3แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 

4.4ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบั

สายการบนิและคา่มดัจําทพีกั รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHTจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ทงัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
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4.5 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 **สําคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ** 

4.6 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณทีา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยดัเป็นชนัธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน  

2. คา่ทพีกัหอ้งละ 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 ตามทรีะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

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

บนิไทย มกีารปรบัลดนาํหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืงจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่นนั **แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของ

แตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณเีกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

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 ทจีา่ย 3% 
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อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี

ประสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพีักทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ังนขีนึอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น** 

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

2. สงิทยีนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพอืการพํานักระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบตัทิอีาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ 

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

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนอืงเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์งัหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 

 


