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 บินสายการบินการบินไทย (TG) น ้าหนกัสมัภาระ 30 กก. ไม่จ  ากดัจ  านวนช้ิน 
 ชมแหล่งธรรมชาติท่ีเป็น UNSEEN ของญ่ีปุ่น พร้อมอาบออนเซ็นเพื่อสุขภาพ   
 เท่ียวเมืองคุมาโมโต ้ตน้ก  าเนิดหมีคุมะมง ชมปราสาทคุมาโมโต ้(ภายนอก)                                             
 เดินเล่น เมืองโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซเอน็  
 ชมเทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว FLORANTE MIYAZAKI  กว่าลา้นดวง 
 หุบเขาทาคาชิโฮ สวรรคบ์นดิน ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์น่าหลงไหล   
 ไม่ตอ้งไปไกลถึงเกาะอีสเตอร์ ก็ใกลชิ้ดกบัรูปป้ันโมอาย ไดง่้ายๆ  
 ไมก้างเขนในทะเล ครัซซี The Sea of Cross”      
 ตามหารักแท ้คน้หาความมหศัจรรยแ์ห่ง ศาลเจา้ยโูดะ   
 ชอ้ปป้ิงถุงโชคดี หรือ ลกัก้ีแบค (1-3 ม.ค. 63) 
 

วนัศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 62  (1) กรุงเทพฯ 

21.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG) เจา้หน้าท่ีฯ คอยให้
การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระก่อนออกเดินทาง 

 

วนัเสาร์ที่ 28 ธ.ค. 62  (2) กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ (ภายนอก) – เมืองโบราณซากุระโนะ
   บาบะ โจไซเอน็ – ศาลเจ้าคุมาโมโต้ อนิาริ - เมืองคริิชิม่า - แช่ออนเซ็น 

00.50 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 8106 Charter Flight  
                     (ใชเ้วลาบิน 5.30 ชัว่โมง) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 



 

 

08.20 น. ถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใตสุ้ดของประเทศญ่ีปุ่น เป็นเมือง
ศูนยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย ์** ส าคญัมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจบั ** (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านการตรวจตราหนังสือเดินทางและพิธีการ
ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ ... ออกเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองท่ีมีความร่มร่ืน และเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญั
สมยัสงครามกลางเมืองของญ่ีปุ่น (ค.ศ. 1887) และเป็นเมืองปากประตูสู่อุทยานแห่งชาติอะโสะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
ของภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยวิ … น าท่านชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก) 
ตัวปราสาทท่ีตั้ งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมืองคุมาโมโต้ ในสถาปัตยกรรม
คลาสสิกท่ีมีความสวยงาม อายกุว่า 420 ปี ภายในปราสาทมีห้องโถงเป็นท่ีเก็บสมบติั 
วตัถุมีค่า รูปภาพปราสาทต่างๆ และไดรั้บฉายา ปราสาทด า สร้างข้ึนโดยขุนพลผูโ้ด่ง
ดงั คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 ภายในเปิดเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงวตัถุโบราณ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินเล่น เมืองโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น (Sakura-No-Baba Josaien) ท่ีตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา

ของปราสาทคุมาโมโต้ มีเอกลกัษณ์มากๆจากการถูกออกแบบและตกแต่งสไตล์ยอ้นยุคเพื่อให้เข้ากับ
บรรยากาศเมืองโบราณและดูกลมกลืนไปกบัปราสาทคุมาโมน้ั่นเอง มีร้านคา้เยอะแยะมากมายแถมยงัถูก
จดัสรรพ้ืนท่ี  อย่างเป็นระเบียบ อย่างร้านท่ีเด่นๆก็จะเป็นร้านขายของท่ีระลึก และร้านขายขนมข้ึนช่ือของ
เมืองคุมาโมโต ้อยา่งร้านท่ีเด่นๆก็จะเป็นร้านขายของท่ีระลึก และร้านขายขนมข้ึนช่ือของเมืองคุมาโมโต ้
นอกจากน้ียงัมีส่วนท่ีเป็นพิพิธภณัฑว์าคุวาคุซะ โดยมีความพิเศษกว่าพิพิธภณัฑ์ทัว่ไปคือ ส่ิงของท่ีจดัแสดง
อยูน่ั้น ผูเ้ขา้ชมสามารถหยบิจบัได ้สายแชะตอ้งมาลองใส่กิโมโนดูซกัคร้ัง (ไม่รวมค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ และ
เช่าชุดกิโมโน) ... น าท่านชม ศาลเจ้าคุมาโมโต้ อินาริ (Kumamoto Inari Shrine) ศาลเจา้ของนิกายชินโตท่ีมี
ความเก่าแก่น้ีถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1496 มาจากความเช่ือและศรัทธา และส่วนหน่ึงในการปกป้องปกป้อง
ปราสาทคุมาโมโ้ต้ (Kumamoto Castle) จากส่ิงชั่วร้ายทั้งปวง ... จนไดเ้วลาอนัควร ออกเดินทางสู่ เมือง     
คริิชิม่า เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัคะโงะชิมะ ... เดินทางถึงเมืองคิริชิม่า น าท่านเช็คอินเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

18.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม  
  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม  ACTIVE RESORT KIRISHIMA            หรือเทียบเท่า 

สัมผัสกับการอาบน ้าแร่ญ่ีปุ่ น เพ่ือเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหน่ือยกับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอด
ทั้งวัน **  การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวัธธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่อองชาวญ่ีปุ่ นมาช้านาน จนปัจจุบันยงัคงได้รับการ
รักษาและสืบทอดต่อเน่ืองกันมาเป็นอย่างดี  และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซ่ึงเช่ือว่าช่วยในเร่ือง
การบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  
 
 

 



 

 

วันอาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 62 (3)  เกาะเอโอชิม่า – โอนิโนะ เซ็นตะคุอติะ – ซันเมสเสนิชินัน – ศาลเจ้ายูโดะ – 
                                                 ชมเทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว FLORANTE MIYAZAKI   

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ออกเดินทางสู่ เกาะเอโอชิม่า เกาะเล็กๆ ใกลก้ับชายฝ่ังทะเลของมิยาซากิ 
เช่ือมต่อกบัแผ่นดินใหญ่ดว้ยสะพาน ลอ้มรอบดว้ยหาดทรายขาว และเป็นป่า
ดิบทึบบริเวณตรงกลางเกาะ ทางเดินรอบเกาะมีระยะทางเพียง 1.5 กิโลเมตร ... 
น าท่านชมหินยกัษ์ โอนิโนะ เซ็นตะคุอิตะ (Devil's Washboard) ตะกอนจาก
น ้ าทะเลจากยุคโบราณ ประมาณ 700 ลา้นปีท่ีผ่านมา (หินทรายท่ีแข็ง และโคลนไดมี้การทบัถมซ ้าแลว้ซ ้ า
เล่า) ไดถู้กคล่ืนซดัทบัถมเป็นเวลานาน ท่ีเหลือเพียงอยา่งเดียวตอนน้ี เป็นส่ิงเดียวท่ีสามารถเห็น และซอ้นกนั
เหมือนจาน คุณสามารถเห็นส่ิงเหล่าน้ีเป็นระยะทางกว่า 8 กิโลเมตรจากชายฝ่ังชิงเต่า ถึงคินชาคุจิมะ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชม ซันเมสเสนิชินัน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสร้างข้ึนมาเม่ือไม่นานนัก 

ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาชัน ภายในเป็นสวนกวา้งติดทะเลท่ีมีรูปป้ันโมอาย 7 ตัว
ตั้ งอยู่ สวนแห่งน้ี เป็นเพียงแห่งเดียวในโลกท่ีได้รับอนุญาตจากหมู่ เกาะ 
EASTER ประเทศชิลี ท่ีเป็นสถานท่ีดั้งเดิมของรูปป้ันโมอายให้ท าการสร้าง
เลียนแบบได ้... จากนั้นน าท่านชม ศาลเจ้ายูโดะ อยูท่ี่ชายฝ่ังทะเลนิชินนั ถูกสร้างข้ึนเพ่ือบิดาของจกัรพรรดิ
องคแ์รกของญ่ีปุ่น ศาลเจา้สีสนัสดใสแห่งน้ี ถูกสร้างฝังตวัอยู่ในถ ้า ริมหนา้ผาหนัหน้าออกทะเล ท าใหไ้ดว้ิว
ทิวทศัน์ท่ีงดงาม ซ่ึงมีเร่ืองเล่าว่าจกัรพรรดิองคแ์รกของญ่ีปุ่นเติบโตข้ึนมาจากน ้ านมท่ีไหลออกมาจากหินท่ีมี

รูปร่างคลา้ยเตา้นมภายในถ ้า ท าให้ถ  ้าน้ียงัมีช่ือเสียงเร่ืองความรัก การให้ก  าเนิดบุตร และการ
แต่งงานดว้ย ภายนอกถ ้าจะมีทางเดินริมหน้าผาท่ีหันหน้าออกทะเลเป็นแนวยาว และจะมีหิน
กอ้นหน่ึงท่ีมีเชือกผูกเอาไวพ้ร้อมกบัถว้ยเซรามิค ท่ีเช่ือกนัว่าถา้โยนลูกบอล (มีขายท่ีศาลเจา้)  
ลงถว้ยไดจ้ะโชคดี โดยผูห้ญิงจะโยนดว้ยมือขวา ส่วนผูช้ายจะโยนดว้ยมือซา้ย ... ออกเดินทางสู่ 

เมืองมิยาซากิ ตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องภูมิภาคคิวชู เป็นจงัหวดัท่ีหนัออกสู่ทะเลตั้งแต่
ทิศเหนือท่ีแหลมฮิวกะ ยาวเป็นชายฝ่ัง ทะเลทางตะวนัออก จรดทางใต้ท่ีแหลมโทอิ ทาง
ตะวนัตกเป็นท่ีราบ  สูงและขุนเขา เป็นเมือง  ท่าทางตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีเป็นศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวท่ีส าคัญ “ใช้ชีวิตอย่างสบายๆ” คือค าพูดท่ีบรรยายความเป็น

ชาวเมืองมิยาซากิ เมืองท่ีท่านสามารถท้ิงชีวิตประจ าวนัยุง่ๆ และมาใชชี้วิตอยา่งชา้ๆ  
18.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูป้ิงยา่ง และ ซูซิ 

น าท่านแวะชม งานเทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Florante, Miyazaki 
ตระการตาดว้ยดวงไฟกว่าลา้นดวง  รูปแบบในคร้ังน้ีคือ ดอกไมแ้ละ



 

 

ท านองเพลง คุณสามารถเห็นแสงไฟหลากสี ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะของ Florante Mayazaki      
  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม  JAL CITY MIYASAKI  หรือเทียบเท่า 
 

วนัจนัทร์ที่ 30 ธ.ค. 62 (4)  ยูมะกุเซะ – ครัซซี (The Sea of Cross) – หุบเอาทาคาชิโฮ – อะโสะ - แช่ออนเซ็น 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ออกเดินทางสู่ เมืองฮิวกะ ตั้งอยูท่างตอนเหนือของจงัหวดัมิยาซากิ 
น าท่านชม ยูมะกุเซะ แหลมท่ียืน่ออกไปในมหาสมุทรแปซิฟิก ชายฝ่ังทะเลท่ีน่ีเป็นชายฝ่ังแบบเวา้ลึก โดด
เด่นดว้ยทางน ้ าท่ีซบัซอ้นคัน่กลางระหว่างหนา้ผา หนา้ผาท่ีน่ีมีความสูง 70 เมตร และคล่ืนน ้ าทะเลท่ีซดัสาด 
เขา้ท่ีหน้าผา  เป็นทศันียภาพท่ีมีเสน่ห์ยิ่งนกั หน้าผาหินท่ีเปลือยเปล่าไดแ้สดง
ใหเ้ห็นถึงรอยแยกหินแบบรูปเสาไดอ้ยา่งชดัเจน รอยแยกหินรูปเสาน้ีไดก่้อตวั
ข้ึนเม่ือลาวาจากภูเขาไฟระเบิดไดเ้ยน็ และแข็งตวั ท่ีมาของช่ือ "ยมูะกุเซะ" เป็น
ความคิดท่ีมาจากความจริงท่ีว่าหินท่ีน่ีมีสีคลา้ยคลึงกบัมา้ ดงันั้นช่ือสถานท่ีน้ีจึง
เรียกว่า “ยมูา-โนะ-เซนากะ” (หลงัมา้) (ค  าว่า “ยมูา” หมายถึง มา้ในภาษาญ่ีปุ่น) 
… น าท่านชม ครัซซี  (The Sea of Cross)  เป็นบริเวณพ้ืนท่ีของมหาสมุทรท่ี
จะเห็นเคร่ืองหมายไมก้างเขนในทะเลเม่ือมองมาจากประภาคาร แหลมน้ีเป็น
ลกัษณะของชายฝ่ังท่ีเวา้ลึก “รูปไมก้างเขน” เกิดจากลกัษณะภูมิประเทศท่ีแคบและถูกกดัเซาะโดยแม่น ้ าท า
ให้เกิดเป็นรูปไมก้างเขนในทะเล เพราะรูปไมก้างเขนมีลกัษณะคลา้ยกับตัวอกัษรคันจิของญ่ีปุ่น 叶(
หมายถึง “สมปรารถนา”) จึงเป็นท่ีมาของเร่ืองการอธิฐานขอพรท่ีทะเลแห่งน้ีแลว้จะสมปรารถนา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ หุบเอาทาคาชิโฮ หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ทาคาชิโฮะ เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัมิยาซากิ อยูไ่ม่ไกลกบัภูเขาไฟอะโซะ ซ่ึงเกิดจากรอย
แตกของภูเขาท่ีมีแม่น ้ าโกคาเซะตดัผา่น2ขา้งจะเป็นหินสูงชนั เหมือนหนา้ผาท่ีเกิดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟจนมีรูปร่างคดเค้ียวเหมือนมงักร ซ่ึงจะมีน ้ าตกมินาอิโนทาคิ     
ท่ีสูงถึง 17 เมตร อยู่ในช่องเขาน้ี ให้วิวท่ีสวยงามท่ีตัดกนัน ้ าตกท่ีไหลเอ่ือยๆ ลงมาท่ี

ธารน ้ าสีน ้ าเงินอมเขียว กบัความเขียวขจีของแมกไม ้และหินสีเทา 
15.30 น. ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตอิะโสะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยวิ 
18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบไคเซก ิ
  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม ASO PLAZA          หรือเทียบเท่า 

สัมผัสกับการอาบน ้าแร่ญ่ีปุ่ น เพ่ือเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหน่ือยกับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมา
ตลอดทั้งวัน **การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวัธธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่อองชาวญ่ีปุ่ นมาช้านาน จนปัจจุบันยังคง



 

 

ได้รับการรักษาและสืบทอดต่อเน่ืองกันมาเป็นอย่างดี  และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซ่ึงเช่ือว่าช่วยใน
เร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 
วนัองัคารที่ 31 ธ.ค. 62 (5) อะโสะ – หมู่บ้านยูฟูอนิ - ช้อปป้ิงโทสึพรีเมีย่มเอาท์เลต็ – ฟุคุโอกะ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอนิ หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบ่นท่ีราบกลางหุบเขาของจงัหวดัโออิตะ บนเกาะคิวชู ... 

เชิญท่านเดินเล่นชม หมู่บ้านยูฟูอนิ หมู่บา้นตน้แบบ OTOP ของญ่ีปุ่น ปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาถึงวนัละ 
11,000 คน ภายในหมู่บา้นมีร้านคา้การฝีมือมากมาย ชมร้านเคร่ืองแกว้ 
ร้านขนมญ่ีปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอา้น และเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพนัธุ์ท่ีหายากนานา
ชนิดอยูอ่าศยัในทะเลสาบอยา่งธรรมชาติ 

ห้ามพลาด  Milch Yufuin ชีสคพั ท่ีอร่อยท่ีสุดในโลก / B Speak โรลเคก้ช่ือดงัของยฟููอิน /ทะเลสาบคิรินโกะ 
(อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่าน) 

บ่าย ออกเดินทางสู่ โทสึพรีเมีย่มเอาท์เลต็ ... เชิญท่านชอ้ปป้ิงท่ี โทสึพรีเมีย่ม
เอาท์เล็ต เป็นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซ่ึงอาคารออกแบบในสไตล์
แคลิฟอร์เนียใต้ ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในภูมิภาคคิวชู ให้ท่าน
สนุกสนานกบัการเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคาลดพิเศษ
สุด อาทิ Adidas, Burberry, Coach, Dolce&Gabbana ฯลฯ 

15.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนยก์ลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ เมืองท่ีโด่งดงัมาจากอุตสาหกรรม
ผา้ไหม ฮากาตะโอริ และตุ๊กตาดินฮากาตะ 

16.00 น. น าท่านเช็คอินเขา้สู่ท่ีพกั เชิญท่านอิสระตามอธัยาศยั (ร้านคา้เฉพาะยา่นเทนจิน จะปิดบริการตอน 6 โมงเยน็) 
18.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูชาบู ชาบู 
  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม NISHITETSU GRAND  (ย่านใจกลางเมือง) หรือเทียบเท่า 
 

วนัพุธที่ 1 ม.ค. 63 (6) ฟุคุโอกะ – ช้อปป้ิง Lucky BAG (ถุงน าโชค) – กรุงเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเช็คเอา้ท์จากโรงแรมท่ีพกั แลว้น าท่านชอ้ปขนมของฝากท่ี สถานี Hakata ใครท่ีจะหาซ้ือของฝาก 

หรือชิมของอร่อยแบบไม่ตอ้งเดินทางไปไหนไกล ไปหากนัไดท่ี้สถานี Hakata ท่ีตึก Deito ซ่ึงเช่ือมต่ออยู่
กบัตวัสถานีเลย ตึกน้ีมี 3 ชั้น คือชั้นใตดิ้น ชั้น 1 และชั้น 2 โดยร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยูท่ี่ชั้น 1 
มีทั้งโซนท่ีเรียกว่า Hakata Souvenir Street บริเวณนั้นยงัมีช็อปเลก็ๆ อีกเพียบมีทั้งขนมหรือของฝากยอดฮิต
ทัว่ๆ ไปไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแลต็ คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอ่ืนๆ อีกมากมาย 



 

 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ คาแนล ซิตี ้ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนยร์วมร้านคา้ และร้านอาหารขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ริมน ้ า ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผา่นใจกลางห้างแห่งน้ีดว้ย นอกจากนั้นยงัมี
โรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตูเ้กมส์ รวมทั้งโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็น
พ้ืนท่ีเปิดโล่งๆ กวา้งๆ มีรูปทรง และสีสนัท่ีแปลกตาเพ่ือใหไ้ดบ้รรยากาศท่ีน่าต่ืนตาต่ืน
ใจ มีร้านคา้มากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านท่ีมีเฉพาะในญ่ีปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มี
ร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญ่ีปุ่น และอาหารชาติอ่ืนๆ ในราคาท่ี

ไม่ไดแ้พงกว่าขา้งนอกมากนกั โดยเฉพาะท่ีชั้น 5 จะมีส่วนท่ีเรียกว่า ราเมน สเตเด่ียม ท่ีจะมีร้านราเมนท่ีมา
จากส่วนต่างๆ ของประเทศญ่ีปุ่น รวมทั้งราเมนสไตลฟุ์คุโอกะท่ีเรียกว่าฮากาตะราเมนดว้ย  
- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนชอ้ปป้ิงแบบมุงหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของฟุคุโอกะ ตลอดทั้ง

สองขา้งทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยร้านคา้กว่าร้อยร้าน 
สินคา้ก็มีเลือกซ้ือมากมายประเภททั้งเส้ือผา้ ของกิน ของใช ้ ส่วน
ใหญ่จะเป็นสินคา้ทัว่ๆ ไป ทีเด็ดของท่ีน่ีคือร้านท่ีมีสินคา้จากเตา้หู ้
มีทั้งมาสกเ์ตา้หูท่ี้ข้ึนช่ือของท่ีน่ี และผลิตภณัฑน์ ้ าเตา้หูแ้ท้ๆ  ของ

ฟุกุโอกะท่ีตอ้งลอง  
 
(อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเต็มท่ี)  
หา้มพลาด !! ชอ้ปป้ิง Lucky BAG (ถุงน าโชค) จากร้านคา้แบรนดต่์าง ๆ  ท่ีจดัสินคา้ของ
เขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจ าหน่ายในราคาพิเศษสุด ซ่ึงจะท าเฉพาะในช่วงปีใหม่
ระหว่างวนัท่ี 1-3 มกราคมน้ีเท่านั้น  

16.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบิน 
19.00 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน TG 8109 Charter Flight  

(ใชเ้วลาบิน 5.30 ชัว่โมง) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองฯ 
23.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ……พร้อมความประทบัใจ  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ ส าหรบัคณะอยา่งต า่ 35 ทา่น  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) 54,900 บาท 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมท่านละ 9,500 บาท 

เด็กอายุ 2-5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 42,900 บาท 

เด็กอายุ 6-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 54,500 บาท 

หมายเหตุ   กรณีตอ้งการเดินทางโดยท่ีนัง่ชัน้ธุรกิจ ราคาเพ่ิมท่านละ 25,000 บาท 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

•  ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย (TG)  

•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั และประกนัภยัทุกแหง่  

•  ค่าท่ีพกั หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

•  ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

•  ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านตลอดการเดินทาง  

•  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอันเน่ืองจาก

อุบติัเหตุ ไวใ้นวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 

• น ้ าหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม ส าหรับท่ีนั่งชั้นธุรกิจ และน ้ าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรมั ส าหรบัท่ีนั่งชั้นประหยัด   

กรณีน ้าหนักเกินจากท่ีก าหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพ่ิม  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

•  ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

•  ค่าปรบัส าหรบัน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้ 

•  ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าท าหนังสือเดินทาง  

•  ค่าทิปไกด ์และ คนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง 

•  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

 

เง่ือนไขการช าระเงิน  

• กรุณายืนยนัการเดินทาง และช าระเงินมัดจ า ภายใน 48 ชัว่โมงนับจากการส ารองท่ีนัง่ ท่านละ 10,000 บาท และ

กรุณาสง่อีเมลหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทางเพ่ือท าการจองท่ีนัง่ ในกรณีเดินทางชั้นธุรกิจ มดัจ าท่านละ 20,000 บาท   

• ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 25 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง (ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน / ค่าวซีา่) 

2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  ขอเก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ั้งหมด 

3.  ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนั   ขอเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทวัร ์

4.  ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์ เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าท่ี

นัง่กบัสายการบิน และค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่า

ทวัรท์ั้งหมด ไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
  

 

 

 

หมายเหตุ  

1.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

2.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  

3.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากว่ามีการน าส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย

ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุม 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 


