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NT616
ทวัรญ์ปีุ่ น เกาะควิช ูฟคุโุอกะ ฮโิรชมิา่ นังรถไฟฟ้าความเร็วสงูชนิคนัเซน 6 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 6 วัน 4 คนื ,

ANA Crowne Plaza Hiroshima  , Active Resorts Fukuoka Yahata  , Hotel Nishi-Nagato Resort  , New Tanaka

ฟคุุโอกะ - นังรถไฟชนิคันเซนสู่ ฮโิรชมิา - ชกุเคอ ิการเ์ดน้ - สวนสันตภิาพฮโิรชมิา่
ฮโิรชมิา - นังเรอืเฟอรร์สีู่เกาะมยิาจมิะ - ศาลเจา้อซิคึุชมิา่ - สะพานไมค้นิไตเกยีว

วัดรรุโิคจ ิ- ถ ้าํอากโิยชไิด - สะพานสโึนะชมิะ - ประภาคารสโึนะชมิะ - คาแนล ซติ ีฮากาตะ
ศาลเจา้โมโตโนสุม ิอนิาร ิ- ชอ้ปปิง โมจโิกะ เรโทร - ภูเขาซารากรุะ - ชอ้ปปิงถนนฮอนโดริ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

21.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย (TG)
เจา้หนา้ทฯีคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระกอ่นออกเดนิทาง

วนัท ี2
กรุงเทพฯ - ฟคุโุอกะ - นงัรถไฟชนิคนัเซนสู ่ฮโิรชมิา - ชุกเคอ ิการเ์ดน้ - สวนสนัตภิาพฮโิรชมิา่(มรดกโลก) - ชอ้ปปิงถนนฮอนโดริ



00.50 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงฟคุโุอกะ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 8106 Charter Flight ใชเ้วลาบนิ 5.30 ชวัโมง
(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

08.20 น.
ถงึ สนามบนิเมอืงฟคุโุอกะ เมอืงทใีหญ่ทสีดุบนเกาะควิช ูเกาะใหญ่ตอนใตส้ดุของประเทศญปีุ่ น เป็นเมอืงศนูยก์ลางดา้นการคา้พาณชิย์
(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นใหเ้ป็นเวลาทอ้งถนิ เพอืความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังผา่นการตรวจตราหนังสอืเดนิทางและพธิกีารศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้
** สําคญัมาก !! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

จากนันนําทา่นสู ่สถานฮีากาตะ เพอืใหท้า่นไดนั้ง รถไฟชนิคนัเซน เป็นรถไฟความเร็วสงูชนันําของโลกทเีชอืมระหวา่งเมอืงตา่งๆในญปีุ่ น
แลน่ดว้ยความเร็วประมาณ 300 กโิลเมตรตอ่ชวัโมง สู ่เมอืงฮโิรชมิา่ เมอืงแหง่น ้าํ เพราะมแีม่น ้าํใสสะอาดไหลผา่นถงึ 6 สาย
ซงึเป็นจดุเรมิตน้ของเมอืง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบฮโิรชมิา่สไตล ์โอโกโนมยิากิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ชุกเคอ ิการเ์ดน้ สวนสไตลญ์ปีุ่ นแท ้ตังอยู่ใจกลางฮโิรชมิะ และถูกกําหนดอย่างเป็นทางการใหเ้ป็นสถานที
ทมีคีวามงดงามระดับชาต ิสรา้งขนึในสมัยเอโดะ หรือราว 400 กอ่น โดย ซามุไรผูค้รองนคร อาซาโนะ นางะอากริะ โดยสรา้งเป็นแบบวลิลา่
การเ์ดน้ สวนนีมชีอืเสยีงมากในหมู่ชาวฮโิรชมิ่า เพราะสไตลก์ารออกแบบทเีป็นแบบฉบับของสวนในสมัยนัน 

นําทา่นชม สวนสนัตภิาพฮโิรชมิา่ ทสีรา้งขนึมาเพอือธษิฐานใหโ้ลกมแีตส่นัตภิาพตลอดกาล
ตังอยู่ตรงใจกลางเมอืงฮโิรชมิ่าซงึเป็นจดุทงิระเบดิปรมาณู ชมสญัลักษณ์ของเมอืงฮโิรชมิ่าโดมปรมาณู
สถาปัตยกรรมทไีดรั้บความเสยีหายจากการทงิระเบดิปรมาณูในฮโิรชมิ่า แตก่ลับไม่มกีารทรุดตัวหรือถลม่ลงมาราวกับปาฏหิารย์
โดยไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองคย์ูเนสโก 

ไดเ้วลาอันควรนําทา่น ชอ้ปปิง ณ ถนนฮอนโดร ิย่านการคา้ถนนคนเดนิแบบมหีลังคา มกีารปิดการจราจร และเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร
อยู่ใกลก้ับสวนสนัตภิาพ ทอดตัวไปทางทศิตะวันออกประมาณครงึกโิลเมตร **หา้มพลาด อาหารจานเด็ดของฮโิรชมิ่า
โอโคโนมยิากสิไตลฮ์โิรชมิ่า**

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร แบบคชุคิทัส ึซฟีู้ ด และผดัเสยีบไมท้อด

หลังรับประทานอาหาร อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชม เทศกาลงานประดบัไฟ “Hiroshima Dreamination” ทจัีดเป็นประจําทกุปีระหวา่งวันท ี17
พ.ย. - 3 ม.ค. ตังแตเ่วลา 05.30 - 22.30 น. ทังเมอืงจะประดับประดาไปดว้ยไฟ 1.4 ลา้นดวง บนถนน Peace Boulevard ซงึอยู่ตรงขา้มโรงแรม

ทพีกั
ANA Crowne Plaza Hiroshima หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ฮโิรชมิา - นงัเรอืเฟอรร์สีู ่เกาะมยิาจมิะ - ศาลเจา้อซิคึชุมิา่(มรดกโลก) - ฮโิรชมิา่ - สะพานไมค้นิไตเกยีว - แช่ออนเซ็น

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางโดย เรอืเฟอรร์ ีสู ่เกาะมยิาจมิะ
เกาะทอีบอวลไปดว้ยบรรยากาศเรน้ลับชวนพศิวงมสีญัลักษณ์อันโดง่ดังคอืประตโูทรอิสิแีดงสดทตัีงตระหงา่นอยู่กลางทะเล ใหท้า่นไดส้กัการะ
ศาลเจา้อซิคึชุมิา่ (UNESCO, World Heritage) ศาลเจา้ทสํีาคัญทสีดุบนเกาะ โดยไทระ โนะ คโิยโมริ
ผูนํ้าการการเมอืงคนสําคัญของประเทศญปีุ่ นในสมัยเฮอัน ไดม้คํีาสงัใหส้รา้งศาลเจา้แหง่นีขนึมาเมอืประมาณชว่งศตวรรษท ี11
เพอืเป็นศาลเจา้ประจําตระกลูไทระ ตัวศาลเจา้มลัีกษณะเหมอืนทา่เรือ จดุเดน่ทสีดุคอืประตทูางเขา้วัด หรือ เสาโทรอิขินาดใหญ่สงู 16 เมตร
ทตัีงอยู่กลางน ้าํ เสาสสีม้ทมีขีาตังอยู่ 6 ขา เพอืรองรับน ้าํหนักประมาณ 60 ตัน ไม่มกีารเจาะเสาเข็มฝังดนิ **หมายเหต ุเสาโทรอิิ
ขณะนีกําลังอยู่ในระหวา่งการปรับปรุง ตังแต ่ม.ิย.62 - ส.ค.63 แตว่วิทวิทัศนบ์รเิวณนีก็ยังคุม้คา่ทจีะเดนิทางไปเช็คอนิและเซลฟี **
ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ ถ่ายรูปบนเกาะตามอัธยาศัย นอกจากสถาปัตยกรรมอันตระการตาแลว้ ยังมกีวางนอ้ยเดนิขวักไขว่
คอยตอ้นรับผูท้มีาเยียมเยือนอย่างไม่หยุดหย่อน รวมถงึใหท้า่นไดล้องชมิหอยนางรม เกาะมยิาจมิะ เป็นถนิทมีหีอยด ีหอยดัง
เป็นสวรรคข์องคนรักหอย เรียกไดว้า่เป็น OTOP เด็ดของจังหวัดเลยก็วา่ได ้



โมมจิเิต็น เป็นของคาวทานเลน่ทมีรีูปร่างลักษณะเหมอืนใบเมเปิล มหีลายรสชาตแิบง่ตามสว่นผสมทใีสไ่ม่วา่จะเป็น กุง้, ปลาหมกึ, ปลาอานาโกะ
และ หอยนางรม ทอดรอ้น  ๆชนิละประมาณ 260 เยน
หอยนางรมยา่ง เมนูนีไม่ควรพลาดเลย หรือใครชอบทานแบบสด  ๆก็มใีหเ้ลอืกเชน่กัน หอยทนีีตัวใหญ่ หวานมาก และสดมาก  ๆถาดละ 2 ตัว
ราคาประมาณ 400 - 500 เยน เลอืกซอสตามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นโชยุ, มะนาว, ชสี, พรกิ ฯลฯ
KAKI Fry (Deep fried Oyster) หรือ หอยนางรมชุบแป้งทอด เป็นอาหารจานเด็ด จานดัง ทคีนรักหอยตอ้งไม่พลาด เซ็ทนงึประมาณ 1,400
เยน เสริฟ์พรอ้มกับหอยตัวเป้ง  ๆ6 ตัว ขา้ว และซปุมโิซะ
Momiji Croissant โมมจิ ิครัวซองต ์หลังจากทานอาหารคาวแลว้ ตบทา้ยดว้ยเมนูของหวาน ชนิละประมาณ 200 เยน กรอบนอก นุ่มใน
กลนิหอมฟุ้ง กับไสแ้น่น  ๆไม่วา่จะเป็นไสถั้วแดง, ไสคั้สตารด์, ไสแ้อปเปิล, ไสช้อคโกแลต, ไสม้ะนาว และไสช้สี แนะนําใหท้านตอนรอ้นๆ

เทยีง
**อสิระอาหารกลางวนั เพอืความสะดวกใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานอาหารทะเล และเทยีวอยา่งจใุจ**

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่ฮโิรชมิา่ โดย เรอืเฟอรร์ ีเพอืตอ่ไปยัง เมอืงอวิาคนู ิจงัหวดัยามากุจ ิ

นําชม สะพานไมค้นิไตเกยีว สะพานไมเ้กา่แกท่ไีดรั้บการขนานนามวา่เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทสีวยทสีดุ
ดว้ยความมหัศจรรยข์องภมูปัิญญาชาวญปีุ่ นโบราณทสีรา้งขนึโดยไม่มกีารใชต้ะปแูมแ้ตตั่วเดยีว มลัีกษณะเป็นสะพานไม ้5 โคง้ กวา้ง 5 เมตร
ความยาว 193.3 เมตร และไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมของประเทศญปีุ่ นอกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ

ทพีกั
Kamafuku Hotel หรือเทยีบเทา่

ใหท้า่นได ้สมัผสักบัการอาบน้าํแรญ่ปีุ่ น เพอืเป็นการพักผอ่นจากการทไีดเ้หน็ดเหนือยกับการเดนิทางหรือทํากจิกรรมมาตลอดทังวัน
การแชน่ ้าํแร่ธรรมชาตเิป็นวัฒธรรมดังเดมิและเกา่แกข่องชาวญปีุ่ นมาชา้นาน จนปัจจบัุนยังคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่เนืองกันมาเป็นอย่างดี
และเป็นทรีูจั้กกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซงึเชอืวา่ชว่ยในเรืองการบํารุงการไหลเวยีนโลหติ

วนัท ี4
วดัรุรโิคจ ิ- ทรีาบสงู อากโิยชไิด - ถ้าํอากโิยชไิด - สะพานสโึนะชมิะ - ประภาคารสโึนะชมิะ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

08.00 น.
ออกเดนิทางสู ่วดัรุรโิคจ ิชมวัดในศาสนาพทุธ จดุเดน่ของวัดนีคอืมเีจดยี ์5 ชนัทยีงิใหญ่และสวยงามทสีดุตดิ 1 ใน 3 ของประเทศญปีุ่ น
สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1442 มคีวามสงูทังหมด 31.2 เมตร รูปแบบสถาปัตยกรรมจะออกไปทางศลิปะของญปีุ่ น
ผสมผสานกับการสถาปัตยกรรมของจนี หลังคาไดถู้กสรา้งขนึมาจากเปลอืกไมไ้ซปรัสทถีูกทอรวมกัน ถอืวา่เป็นเจดยี ์5
ชนัทเีกา่แกท่สีดุในอันดับท ี10 ของประเทศ และไดถู้ก กลา่ววา่เป็นสงิปลกูสรา้งของยุคมูโรมาชทิยัีงคงสวยทสีดุ เชน่เดยีวกับวัดฮอยุจิ
ในเมอืงนารา และไดโกะจ ิของเกยีวโต

ไดเ้วลาเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอิากโิยชไิด 

นําทา่นชมทรีาบสงู อากโิยชไิด เป็นแอ่งทรีาบสงูลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาระดับความสงู 500 เมตร ถงึ 600 เมตร พนืดนิสงูจากระดับน ้าํทะเล 180
เมตร ถงึ 420 เมตร เคยเป็นแนวปะการังในทะเลทางตอนใตม้ากอ่น สภาพของกองหนิปนูทกีระจายอยู่ตามจดุตา่งๆ
บนทุง่หญา้ทําใหเ้กดิววิทวิทัศนท์ดีแูปลกตา เป็นหนิปนูจากมหายุคพาลโีอโซ อกิเป็นสว่นใหญ่
ลกึลงไปใตพ้นืดนิมถี ้าํหนิปนูทเีกดิจากการกัดเซาะของน ้าํฝนกระจายตัวอยู่เป็นจํานวนมาก

นําทา่นเดนิทางสู ่ถ้าํอากโิยชไิด ถ ้าํหนิปนูทใีหญ่ทสีดุในยามากจู ิถ ้าํแหง่นีตังอยู่ใตด้นิของทรีาบสงูอากโิยชไิด มพีนืท ี100 - 200 เมตร
ดว้ยความสงู 24 เมตรของทางเขา้และจดุใตด้นิทลีกึทสีดุท ี200 เมตร มคีวามยาวประมาณ 10 กโิลเมตร โดยเปิดใหเ้ขา้ชม 1 กโิลเมตร
อุณหภมูภิายในจะอยู่ท ี17 องศาเซลเซยีสทังสฤีด ูดังนันมันจะมอีุณหภมูทิหีนาวในฤดรูอ้น และอบอุ่นในฤดหูนาว ทําใหค้ณุรูส้กึสบายตลอดทังปี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบโซบะเซท

บา่ย



ออกเดนิทางสู ่เกาะสโึนะชมิะ 

แวะถ่ายรูป สะพานสโึนะชมิะ ทเีปิดใหใ้ชบ้รกิารในปีเฮเซท ี12 (ค.ศ. 2000) เป็นหนงึในสะพานทยีาวทสีดุของประเทศญปีุ่ น (ยาวถงึ 1,780 เมตร)
สะพานเชอืมเกาะทใีหญ่ทสีดุ
สว่นเวา้สว่นโคง้ของสะพานก็มองดสูวยงามตัดกับสนี ้าํเงนิเขม้ของทะเลทสีวยงามเป็นเอกลักษณ์ทเีขา้กันไดอ้ย่างสวยงาม

นําทา่นชม ประภาคารสโึนะชมิะ มรดกทางวัฒนธรรมอันล ้าํคา่แหง่สมัยเมจ ิตังอยู่ในสวนสาธารณะทางฝังตะวันตกตอนเหนือของเกาะ
ประภาคารของทนีีเป็นแบบตะวันตกทถีูกใชค้รังแรกในสมัยเมจทิ ี9 ถงึแมว้า่จะผา่นไปกวา่ 130 ปีแลว้
ทําใหไ้ดส้มัผัสถงึกลนิอายของประวัตศิาสตรท์หีลงเหลอือยู่ ประภาคารแหง่นีก็ยังถูกใชง้านเรือยมาจนถงึปัจจบัุน 

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ

ทพีกั
Hotel Nishi-Nagato Resort หรือเทยีบเทา่

ใหท้า่นได ้สมัผสักบัการอาบน้าํแรญ่ปีุ่ น เพอืเป็นการพักผอ่นจากการทไีดเ้หน็ดเหนือยกับการเดนิทางหรือทํากจิกรรมมาตลอดทังวัน
การแชน่ ้าํแร่ธรรมชาตเิป็นวัฒธรรมดังเดมิและเกา่แกข่องชาวญปีุ่ นมาชา้นาน จนปัจจบัุนยังคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่เนืองกันมาเป็นอย่างดี
และเป็นทรีูจั้กกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซงึเชอืวา่ชว่ยในเรืองการบํารุงการไหลเวยีนโลหติ

วนัท ี5
ศาลเจา้โมโตโนสมุ ิอนิาร ิ- ชอ้ปปิง โมจโิกะ เรโทร - ขนึกระเชา้สู ่ภเูขาซารากุระ - ฟคุโุอกะ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

08.00 น.
ออกเดนิทางสู ่ศาลเจา้โมโตโนสมุ ิอนิาร ิศาลเจา้สรา้งขนึในปี 1955 ผูศ้รัทธาสว่นใหญ่เป็นชาวประมงทอ้งถนิ แหง่นีเห็นจะเป็นเสาโทรอิ ิ123
ตน้ทตัีงเรียงรายเป็นระยะทางกวา่ 100 เมตร (328 ฟตุ) นักทอ่งเทยีวทมีาเยือนนยิมเดนิใตเ้สาโทรอิทิี
ทอดยาวคลา้ยอุโมงคพ์ลางอธษิฐานเกยีวกับเรืองตา่ง  ๆเชน่ ขอใหป้ระกอบธรุกจิสําเร็จ ขอใหเ้ดนิทางปลอดภัย เป็นตน้
วา่กันวา่เทพเจา้สามารถชว่ยใหคํ้าขอตา่ง  ๆเป็นจรงิไดซ้งึรวมไปถงึการขอใหพ้บเนือคู ่และการมบีตุร ทนีีไดรั้บเลอืกเป็นหนงึใน 31
สถานททีสีวยทสีดุในญปีุ่ น โดยสอือเมรกิันในปี 2015

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่น ชอ้ปปิง ณ โมจโิกะ เรโทร ทา่เรือโมจโิกะ ทเีต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 120 ปี มาตังแตต่น้ยุคสมัยเมจมิาจน ถงึปัจจบัุน
ปัจจบัุนเป็นสถานททีอ่งเทยีว และทพีบปะของชาวเมอืงคติะควิชทูชีคิแอนคลูทสีดุ ในฐานะเมอืงทา่แลกเปลยีนวัฒนธรรมกับชาตติะวันตก
ทําใหไ้ดรั้บอทิธพิลทางดา้นสถาปัตยกรรม อาคารบา้นเรือนบรเิวณโดยรอบ สรา้งออกมาในสไตลเ์รโทรยุโรเปียน
ทําใหไ้ม่วา่จะเดนิไปทมีุมไหนของทา่เรือก็จะเจอจดุททํีาใหค้ณุตอ้งหยุดถ่ายรูป

14.30 น.
ออกเดนิทางสู ่สถานเีคเบลิคาร ์นําทา่นขนึสู ่ภเูขาซารากุระ (MOUNT SARAKURA) มคีวามสงู 1,100 เมตร โดยเคเบลิคารท์ยีาวทสีดุในควิชู
วงิทรีะดับความสงูถงึ 440 เมตร ขนึไปใชเ้วลาประมาณ 6 นาท ีทจีะไปถงึสถานียามานากะ และเดนิทางตอ่ดว้ยสโลป้คาร ์ขนึไปถงึยอดเขา
ทา่นจะไดช้มววิทวิทัศนย์ามค่าํคนืทสีวยงามทัวทังเมอืงควิชู

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ

ทพีกั
Active Resorts Fukuoka Yahata หรือเทยีบเทา่

ใหท้า่นได ้สมัผสักบัการอาบน้าํแรญ่ปีุ่ น เพอืเป็นการพักผอ่นจากการทไีดเ้หน็ดเหนือยกับการเดนิทางหรือทํากจิกรรมมาตลอดทังวัน
การแชน่ ้าํแร่ธรรมชาตเิป็นวัฒธรรมดังเดมิและเกา่แกข่องชาวญปีุ่ นมาชา้นาน จนปัจจบัุนยังคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่เนืองกันมาเป็นอย่างดี
และเป็นทรีูจั้กกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซงึเชอืวา่ชว่ยในเรืองการบํารุงการไหลเวยีนโลหติ

วนัท ี6



ฟคุโุอกะ - ชอ้ปปิง AEON ลกักแีบค - ชอ้ปปิงคาแนล ซติ ีฮากาตะ - กรุงเทพฯ

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นสู ่หา้งสรรพสนิคา้ AEON (เดนิจากโรงแรมประมาณ 10 นาท)ี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืหาของใชป้ระจําวันตา่งๆ
ทน่ีาใชใ้นสไตลญ์ปีุ่ นได ้รวมไปถงึเครืองสําอางแบรนด ์ญปีุ่ นตา่ง  ๆรวมไปถงึเครืองอุปโภค และบรโิภคชอืดังมากมาย ขนมขบเคยีว
บะหมกีงึสําเร็จรูป ผงโรยขา้ว เครืองปรุงสําเร็จรูป ชา กาแฟ เบยีร ์แชมพ ูสบู ่ยาสฟัีน และของใชป้ระจําวันอนืๆอกีมากมายไดท้นีี

หา้มพลาด!! ชอ้ปปิง Lucky BAG (ถุงนําโชค) จากรา้นคา้แบรนดต์า่งๆทจัีดสนิคา้ของเขารวมอยู่ในถุงใบเดยีว และจําหน่ายในราคาพเิศษสดุ
ซงึจะทําเฉพาะในชว่งปีใหม่ระหวา่งวันท ี1-3 มกราคมนีเทา่นัน

เทยีง
**อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีวของทา่น**

บา่ย
อสิระชอ้ปปิงท ีคาแนล ซติ ีฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ และรา้นอาหารขนาดใหญ่ตังอยู่รมิน ้าํ
ภายในมกีารขดุคลองใหไ้หลผา่นใจกลางหา้งแหง่นีดว้ย นอกจากนันยังมโีรงภาพยนตร ์โรงละคร รา้นตูเ้กมส ์รวมทังโรงแรมอกี 2 แหง่
ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นพนืทเีปิดโลง่  ๆกวา้ง  ๆมรีูปทรง และสสีนัทแีปลกตาเพอืใหไ้ดบ้รรยากาศทน่ีาตนืตาตนืใจ
ตรงกลางของคลองจําลองนีจะมกีารแสดงน ้าํพแุสงสเีสยีง ตังแตเ่ปิดจนปิด ทกุๆครงึชวัโมง มรีา้นคา้มากกวา่ 250 รา้น ทังรา้นทมีเีฉพาะในญปีุ่ น
และรา้นมาจากตา่งประเทศ มรีา้นอาหารใหบ้รกิารหลากหลายแบบทังอาหารญปีุ่ น และอาหารชาตอินื  ๆในราคาทไีม่ไดแ้พงกวา่ขา้งนอกมากนัก
โดยเฉพาะทชีนั 5 จะมสีว่นทเีรียกวา่ ราเมน สเตเดยีม ทจีะมรีา้นราเมนทมีาจากสว่นตา่ง  ๆของประเทศญปีุ่ น
รวมทังราเมนสไตลฟ์คุโุอกะทเีรียกวา่ฮากาตะราเมนดว้ย

17.00 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิ

19.00 น.
เหนิฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิ TG 8109 Charter Flight ใชเ้วลาบนิ 5.30 ชวัโมง
(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

23.00 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี13 กันยายน 2562 เวลา 16:34 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั โดยสายการบนิไทย (TG)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั และประกนัภยัทุกแหง่

• คา่ทพีกั หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอืระดบัเดยีวกนั

• คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทไีดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์คีอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลอนัเนอืงจากอบุัตเิหต ุไวใ้นวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท

• น ้าํหนักกระเป๋า 40 กโิลกรมั สาํหรบัทนัีงชันธรุกจิ และน ้าํหนักกระเป๋า 30 กโิลกรมั สาํหรบัทนัีงชันประหยัด กรณนี ้าํหนักเกนิจากทกีาํหนด
ทางสายการบนิจะขอเรยีกเกบ็เงนิเพมิ

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการทัวร,์ คา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท  ์เป็นตน้

• คา่ปรบัสาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกาํหนดไว ้

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่, คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ทปิไกด ์และ คนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดนิทาง

• คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และคา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%

เงอืนไขการชําระเงนิ

• กรณุายนืยนัการเดนิทาง และชําระเงนิมดัจาํ ภายใน 48 ชวัโมงนบัจากการสํารองทนีงั ทา่นละ 10,000 บาท
และกรณุาสง่อเีมลหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทางเพอืทําการจองทนีงั ในกรณเีดนิทางชนัธรุกจิ มดัจาํทา่นละ 20,000 บาท

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็คา่ทัวรท์ังหมดกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 25 วัน

หมายเหตุ

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การจราจรตดิขดั

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากวา่มกีารนําสงิของผดิกฎหมาย หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ
กต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ หรอืโดนปฎเิสธการเขา้เมอืงทังในประเทศและตา่งประเทศ ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื
คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย หรอืเหตกุารณท์เีหนอืการณค์วบคมุ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม

**เมอืทา่นตกลงชําระคา่มดัจาํหรอืคา่ทวัรท์งัหมดแลว้ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทงัหมด**
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