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SONGKRAN IN KYUSHU 
จุดเด่น 

 
• ชมตลาดปลาและชมิอาหารทะเลสดทตีลาดเชา้Yobuko Morning Market 
• ชมทศันยีภาพอนัแสนโรแมนตกิทแีหลมคูรั่กHado Cape 
• ชมความงามตามธรรมชาตแิละเลอืกซอืผลติภัณฑเ์ครอืงปันดนิเผาทOีkawachiyama (Porcelain) 
• ชมศาลเจา้ทยีงิใหญ1่ ใน 3ของญปีุ่ นศาลเจา้ยโูทกอุนิาร ิ
• ชมความงามและสมัผัสบรรยากาศบนเรอืรอบ ปราสาทยานากะวะ 
• ชมความงามรอบปราสาทคมุาโมโต(ดา้นนอก) 
• ชมสะพานแขวนYume Suspension Bridge 
• ชมดอกไมน้านาพันธุท์Kีuju Flower Park 
• ชมบอ่นําพุรอ้นนรกทBีeppuUmiJigoku 



 

 

• ชมหมูบ่า้นยุฟอูนิ 
• ชมศาลเจา้เทนมานกทุดีาไซฟ ุ
• ชอ้ปสนันทYีume Town, Tosu Premium Outlet, Canal City, KamitoriShimotori ,Tenjin

 
ชอืโปรแกรมSONGKRAN IN KYUSHU
จํานวน7วนั5คนื 
วนัท ี รายละเอยีดการทอ่งเทยีว
D1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

TG648BKK-FUK 00:50-08:00
D2 ตลาดเชา้โยบโุก - แหลมฮาโดะ-หมูบ่า้นเครอืงปันดนิเผาพอรซ์เลน

D3 ศาลเจา้ยูโทคุอนิาร ิ- นังเรือชมววิรอบปราสาทยานาคาวะ
คมุาโมโตะ - ชอ้ปปิงยา่นคามโิทรชิโิมโทริ

D4 สะพานแขวนยูมะ - สวนคูจูปาร์ค
Yume Town 

D5 หมู่บา้นยุฟูอนิ - โทสพึรีเมยีมเอา้ทเ์ล็ต
เทนจนิ 

D6 ***อสิระเต็มวนั*** 

D7 ฟกุโูอกะ-สมทุรปราการ(ทา่อากาศยาน
TG649FUK-BKK 11:35-14:5

 
 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัท1ี สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน 

 
21:00น. คณะพรอ้มกันณท่าอากาศยาน

ออกชัน4ประตูทางเขา้2-
AIRWAYSโดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ

 

วนัท2ี ตลาดเชา้โยบุโก-แหลมฮาโด
ซเลน 

 
00:50น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน

เทยีวบนิทTีG648 
 
08:00+1น.เดนิทางถงึท่าอากาศยานฟูกุโอกะ

การตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ย
จําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั และปรบั
Fukuokaเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของเกาะควิชู
เมอืงท่าทสีําคัญของญปีุ่ นมานานหลายรอ้ยปีโปรแกรมแรกทเีรา
จะไปคอืตลาดเชา้Yobuko Morning Market 
ขนึในชว่งTaisho 1912-1926
ของประเทศญปีุ่ นสามแหง่ใกลเ้คยีงกั
คาวะและเมอืงทาคายามะในจังหวดักฟิตูลาดจะจัดขนึทกุวันตงัแต่
เวลา 7:30 จนถึง 12 ตามแนว
ตะวนัออกของทา่เรอืYobuko
กับ 50 แผงขายอาหารทะเลสดอาหารแปรรูปผักและดอกไมก้าร
ฟังพลังเสยีงของผูห้ญิงทวีงิรา้นขายของและการเจรจาต่อรอง
ราคากบัพวกเขาจะเพมิความสนุกสนานยามเชา้ไดอ้ยา่งดทีเีดยีว

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร

ไดเ้วลาเดนิทางต่อไปยังแหลม
เป็นทีถ่ายทําละครเรือง “ฉันจะคดิถึงเธอ
Hadomisakiเป็นแหลมเล็กๆในเมือง
อ อ ก ม า จ า ก ค า บ ส มุ ท ร Higashimatsuura
ทัศนียภาพอันงดงามบริเวณใกลเ้คยีง
สอร์ททมีีกจิกรรมสนุกสนานมากมายเช่นการเดนิป่าตกปลาตัง

 

 
Yume Town, Tosu Premium Outlet, Canal City, KamitoriShimotori ,Tenjin

SONGKRAN IN KYUSHU 

รายละเอยีดการทอ่งเทยีว มอือาหาร 
สวุรรณภมู)ิ(วนัเช็คอนิ) 

00+1 
- / - / -  

หมูบ่า้นเครอืงปันดนิเผาพอรซ์เลน - /L / D Yukai Resort Ureshinokan
Or SML

นังเรือชมววิรอบปราสาทยานาคาวะ - ปราสาท
ชอ้ปปิงยา่นคามโิทรชิโิมโทร ิ

B / L / - Riverside Hotel Kumamoto 
or SML

สวนคูจูปาร์ค - บ่อนําพุรอ้นยูมจิโิกกุ - ชอ้ปปิง B / L / D Hotel New Tsuruta
or SML

โทสพึรีเมยีมเอา้ทเ์ล็ต - ศาลเจา้ดาไซฟุ - ชอ้ปปิง B / L / - Hotel Clio Court Hakata
or SML

B / - / - Hotel Clio Court Hakata
or SML

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 
:55 

B / - / -  

ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

คณะพรอ้มกันณท่าอากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขา
-3เคาน์เตอร์CสายการบินTHAI 

โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ 

แหลมฮาโดะ-หมู่บา้นเครอืงปันดนิเผาพอร์

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกุโอกะประเทศญปีุ่ นโดย

ฟูกุโอกะประเทศญปีุ่ น(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย
การตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ยสําคญั!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด
จําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั และปรบัจากนันเดนิทางสู่

เป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของเกาะควิชKูyushuและใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศญปีุ่ นดว้ยฟูกโุอกะเป็น
เมอืงท่าทสีําคัญของญปีุ่ นมานานหลายรอ้ยปีโปรแกรมแรกทเีรา

Yobuko Morning Market กลา่ววา่ไดเ้รมิ
1926เป็นตลาดเชา้ทใีหญ่ทสีดุแห่งหนงึ

ของประเทศญปีุ่ นสามแหง่ใกลเ้คยีงกับเมอืงWajimaในจังหวัดอชิ ิ
คาวะและเมอืงทาคายามะในจังหวดักฟิตูลาดจะจัดขนึทกุวันตงัแต่

ตามแนวAsaichi-doriซึงตังอยู่ทางฝัง
Yobukoถนนทยีาวประมาณ 200 เมตรมใีกล ้

แผงขายอาหารทะเลสดอาหารแปรรูปผักและดอกไมก้าร
ของผูห้ญิงทวีงิรา้นขายของและการเจรจาต่อรอง

ราคากบัพวกเขาจะเพมิความสนุกสนานยามเชา้ไดอ้ยา่งดทีเีดยีว 

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
แหลมฮาโดะHado Capeทนีีเคยใช ้

ฉันจะคดิถึงเธอ”นําแสดงโดยซันนี
เป็นแหลมเล็กๆในเมืองChinzeiในKaratsuทียืน

Higashimatsuuraไ ม่ เ พี ย ง แ ต่ ใ ห ้
ทัศนียภาพอันงดงามบริเวณใกลเ้คยีงHadomisakiเป็นบริเวณรี
สอร์ททมีีกจิกรรมสนุกสนานมากมายเช่นการเดนิป่าตกปลาตัง
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Yume Town, Tosu Premium Outlet, Canal City, KamitoriShimotori ,Tenjin 

โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 

Yukai Resort Ureshinokan 
Or SML 
Riverside Hotel Kumamoto 
or SML 
Hotel New Tsuruta 
or SML 
Hotel Clio Court Hakata 
or SML 
Hotel Clio Court Hakata 
or SML 

เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขันตอน
ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด

จากนันเดนิทางสูเ่มอืงฟุกุโอกะ
ของประเทศญปีุ่ นดว้ยฟูกโุอกะเป็น



 

 

สงัเกตการณ์สามารถมองเห็นทวิทัศน์ของหมู่เกาะตา่งๆในทะเลเจนีคาจากนันเดนิทางสูจั่งหวัดอมิารชิม
เครอืงปันดนิเผาOkawachiyama Porcelain
ปิดประเทศกับโลกภายนอกชาวบา้นจงึทําเครอืงปันดนิเผาทเีรยีกวา่พอรซ์เลนและนับเป็นผลติภัณฑญ์ปีุ่ นชนิหนงึ
ซงึแมจ้ะปิดประเทศแต่ก็ประสบความสําเร็จในการส่งออกทีสําคัญไปจนถึงราชสํานักของยุโรปเนืองจาก
เครืองปันดนิเผาญปีุ่ นสว่นใหญ่ผลติในอารติ
และเป็นทางผ่านของทา่Imari
นันในการเดนิทางไกลไปยังยโุรป
 

คาํ บรกิารอาหารคาํณหอ้งอาหารของโรงแรม
หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกบัการแชนํ่าแร่
 

ทพีกั Yukai Resort Ureshinokan
 

วนัท3ี ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ-นงัเรอืชมววิรอบปราสาทยานาคาวะ
โมโทร ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

ศาลเจา้ยูโทคุอนิาร-ิจนิจา
เจา้ในเมอืงคาชมิะจังหวัดซากะสรา้งขนึเพือบชูาเทพเจา้ญปีุ่ น
นามวา่อนิารจิดุเดน่สะดดุตาของศาลเจา้แห่งนีก็คอืประตโูทรอิสิ ี
แดงและสนัุขจงิจอกผูถ้อืสารเทพเจา้ศาลเจา้ยูโทคอุิ
ประดษิฐานเทพเจา้อนืๆหลายองคเ์ชน่เทพอุกะ
โนะ-โอคามเิทพเจา้แห่งทพัีกพงิอาหารและเสอืผา้เทพโอมยิะ
โนะ-มิ-โนะ-โอคามิเทพเจา้ผูส้่งเสริมศลิปะทรัพย์สมบัตแิละ
ความเจริญรุ่งเรืองและเทพซารุทาฮโิกะ
แหง่ความปลอดภัยบนทอ้งถนน

ปราสาทนํา" ในเวลานันเป็นเมอืงทมีนํีาเต็มไปดว้ยปนูขาวคเูมอืงเป็นชอ่งทางทสีรา้งขนึรอบๆปราสาทเพอืป้องกัน
ศตัรูและสตัวแ์ละมักเต็มไปดว้ยนําการลอ่งเรอืในแม่นํา
ดอกซากรุะมคีวามสวยงามและในชว่งฤดรูอ้นบานสะพรังไปดว้ยดอกไอรสิสาํหรับการลอ่งเรอืแม่นําทมีเีสน่หอ์ย่าง
หนงึซงึเป็นเหมอืนเวอรช์นัญปีุ่ นของเวนสิ
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร
ไดเ้วลานําท่านเดนิทางสูป่ราสาทคุมะโมะโตะ
Castle เป็นปราสาทสถาปัตยกรรมแบบญปีุ่ นตังอยู่ในเขตชโูอ
เมอืงคุมะโมะโตะในจังหวัดคุมะโมะโตะจัดเป็นปราสาทมใีหญ่
เป็นอนัดับ 3 ของญปีุ่ นปราสาทคมุะโมะโตะไดเ้รมิสรา้งขนึอย่าง

 
แคมป์และว่ายนําในทะเลนอกจากนียังมสีงิอํานวยความสะดวก
หลายอย่างเช่นสนามเทนนิสและอุปกรณ์ออกกําลังกายไม่มมีุม
ตัดเมือมันมาถึงมีความสนุกสนานโดยเฉพาะอย่างยิงหอ
สงัเกตการณ์ใตท้ะเลสขีาวทโีผล่ออกมาจากมหาสมุทรเป็นสงิที
ตอ้งดูหอคอยซงึเชอืมต่อกับHadomisaki
เมตรมคีวามสงู 20 เมตรและมรัีศม ี
เพลดิเพลนิกับการชมโรงเรียนปลาสาหร่ายทะเลและอนืๆจาก
หนา้ต่าง 24 แห่งทีความลกึ 7 เมตรใตพ้ืนผิวทะเลเนืองจาก
บรเิวณนเีป็นททีมีกีระแสนําอุน่และกระแสนําอุน่พบปะกับปลาเขต
รอ้นเชน่ปลานีออนและปลารา้และทอียู่อาศัยของสาหร่ายทะเล
หายากเชน่อารัมและสาหร่ายสามารถสงัเกตไดใ้กลเ้คยีงเกอืบจะ
รูส้กึเหมอืนสมัผัสและสมัผัสนอกจากนจีากดาดฟ้าดา้นบนของหอ

สงัเกตการณ์สามารถมองเห็นทวิทัศน์ของหมู่เกาะตา่งๆในทะเลเจนีคาจากนันเดนิทางสูจั่งหวัดอมิารชิม
Okawachiyama Porcelainในชว่งศตวรรษแรกของยุคเอโดะ

ปิดประเทศกับโลกภายนอกชาวบา้นจงึทําเครอืงปันดนิเผาทเีรยีกวา่พอรซ์เลนและนับเป็นผลติภัณฑญ์ปีุ่ นชนิหนงึ
ซงึแมจ้ะปิดประเทศแต่ก็ประสบความสําเร็จในการส่งออกทีสําคัญไปจนถึงราชสํานักของยุโรปเนืองจาก
เครืองปันดนิเผาญปีุ่ นสว่นใหญ่ผลติในอารติะซงึตังอยู่ในจังหวัดไซตะมะในควิชทํูาใหอ้ารติะเป็นเมอืงทอียู่ใกล ้

Imariทอียู่ใกล ้ๆ จากจุดแรกทพีวกเขาไปทสีถานีการคา้ของดัตชใ์นนางาซากแิละจากที
นันในการเดนิทางไกลไปยังยโุรป 

บรกิารอาหารคาํณหอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกบัการแชนํ่าแร่ออนเซ็นOnsen สปาแบบฉบบัญปีุ่ นแทต้ามอัธยาศยั

Yukai Resort Ureshinokanหรอืเทยีบเทา่ 

นงัเรอืชมววิรอบปราสาทยานาคาวะ- ปราสาทคมุาโมโตะ-

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
จนิจาYutoku Inari Shrineเป็นศาล

เจา้ในเมอืงคาชมิะจังหวัดซากะสรา้งขนึเพือบชูาเทพเจา้ญปีุ่ น
นามวา่อนิารจิดุเดน่สะดดุตาของศาลเจา้แห่งนีก็คอืประตโูทรอิสิ ี
แดงและสนัุขจงิจอกผูถ้อืสารเทพเจา้ศาลเจา้ยูโทคอุนิาร-ิจนิจา
ประดษิฐานเทพเจา้อนืๆหลายองคเ์ชน่เทพอุกะ-โนะ-มติามะ-

โอคามเิทพเจา้แห่งทพัีกพงิอาหารและเสอืผา้เทพโอมยิะ-
โอคามิเทพเจา้ผูส้่งเสริมศลิปะทรัพย์สมบัตแิละ

ความเจริญรุ่งเรืองและเทพซารุทาฮโิกะ-โนะ-โอคามเิทพเจา้
แหง่ความปลอดภัยบนทอ้งถนนศาลเจา้แหง่นมีชีอืเสยีงในฐานะ

ศ า ล เ จ ้า ที
ยิ ง ใ ห ญ่
หนงึใน 3 ของประเทศญปีุ่ นเคยีงคูก่ับศาลเจา้ฟชุมิอินิารใิน
เกียวโตและศาลเจา้คาสะมะอนิาริในจังหวัดอบิารากแิละ
ผูค้นมักเรียกศาลเจา้แห่งนีดว้ยความเคารพรักว่า
ซัง"ในแต่ละปีมีผูค้นมาเยยีมชมศาลเจา้ถงึ
วิหารสรา้งขนึในคริสตศตวรรษที
รวมถงึอาคารทงัหมดลงรักเคลอืบเงาอย่างสวยงามดา้นหลัง
วหิารหลักคุณสามารถปีนบันไดขนึไปยังทสีงูหลังศาลเจา้
และชมวิวทะเลอาริอา เกะจากนันใหท้่านได ้
Yanagawa Boatรอบคูเมือง
Yanagawaสรา้งขนึเมือราวปีค

ในเวลานันเป็นเมอืงทมีนํีาเต็มไปดว้ยปนูขาวคเูมอืงเป็นชอ่งทางทสีรา้งขนึรอบๆปราสาทเพอืป้องกัน
ศตัรูและสตัวแ์ละมักเต็มไปดว้ยนําการลอ่งเรอืในแม่นําYanagawaเกดิขนึในเรอืลําเล็กๆเหลา่นีซงึในฤดใูบไมผ้ลิ

ากรุะมคีวามสวยงามและในชว่งฤดรูอ้นบานสะพรังไปดว้ยดอกไอรสิสาํหรับการลอ่งเรอืแม่นําทมีเีสน่หอ์ย่าง
หนงึซงึเป็นเหมอืนเวอรช์นัญปีุ่ นของเวนสิ 

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
ปราสาทคุมะโมะโตะKumamoto 

เป็นปราสาทสถาปัตยกรรมแบบญปีุ่ นตังอยู่ในเขตชโูอ
เมอืงคุมะโมะโตะในจังหวัดคุมะโมะโตะจัดเป็นปราสาทมใีหญ่

ของญปีุ่ นปราสาทคมุะโมะโตะไดเ้รมิสรา้งขนึอย่าง
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แคมป์และว่ายนําในทะเลนอกจากนียังมสีงิอํานวยความสะดวก
างเช่นสนามเทนนิสและอุปกรณ์ออกกําลังกายไม่มมีุม

ตัดเมือมันมาถึงมีความสนุกสนานโดยเฉพาะอย่างยิงหอ
สงัเกตการณ์ใตท้ะเลสขีาวทโีผล่ออกมาจากมหาสมุทรเป็นสงิที

Hadomisakiดว้ยท่าเรือขนาด 86 
 9 เมตรผูเ้ยยีมชมหอสามารถ

เพลดิเพลนิกับการชมโรงเรียนปลาสาหร่ายทะเลและอนืๆจาก
เมตรใตพ้ืนผิวทะเลเนืองจาก

บรเิวณนเีป็นททีมีกีระแสนําอุน่และกระแสนําอุน่พบปะกับปลาเขต
รอ้นเชน่ปลานีออนและปลารา้และทอียู่อาศัยของสาหร่ายทะเล

มารถสงัเกตไดใ้กลเ้คยีงเกอืบจะ
รูส้กึเหมอืนสมัผัสและสมัผัสนอกจากนจีากดาดฟ้าดา้นบนของหอ

สงัเกตการณ์สามารถมองเห็นทวิทัศน์ของหมู่เกาะตา่งๆในทะเลเจนีคาจากนันเดนิทางสูจั่งหวัดอมิารชิมหมูบ่า้น
ในชว่งศตวรรษแรกของยุคเอโดะ (พ.ศ. 2146-2401) ญปีุ่ น

ปิดประเทศกับโลกภายนอกชาวบา้นจงึทําเครอืงปันดนิเผาทเีรยีกวา่พอรซ์เลนและนับเป็นผลติภัณฑญ์ปีุ่ นชนิหนงึ
ซงึแมจ้ะปิดประเทศแต่ก็ประสบความสําเร็จในการส่งออกทีสําคัญไปจนถึงราชสํานักของยุโรปเนืองจาก

ะซงึตังอยู่ในจังหวัดไซตะมะในควิชทํูาใหอ้ารติะเป็นเมอืงทอียู่ใกล ้
ทอียู่ใกล ้ๆ จากจุดแรกทพีวกเขาไปทสีถานีการคา้ของดัตชใ์นนางาซากแิละจากที

สปาแบบฉบบัญปีุ่ นแทต้ามอัธยาศยั 

- ชอ้ปปิงยา่นคามโิทรชิิ

ของประเทศญปีุ่ นเคยีงคูก่ับศาลเจา้ฟชุมิอินิารใิน
เกียวโตและศาลเจา้คาสะมะอนิาริในจังหวัดอบิารากแิละ
ผูค้นมักเรียกศาลเจา้แห่งนีดว้ยความเคารพรักว่า "ยูโทคุ-

ในแต่ละปีมีผูค้นมาเยียมชมศาลเจา้ถงึ 300,000 คน
วิหารสรา้งขนึในคริสตศตวรรษที 17 และตัววิหารหลัก
รวมถงึอาคารทงัหมดลงรักเคลอืบเงาอย่างสวยงามดา้นหลัง
วหิารหลักคุณสามารถปีนบันไดขนึไปยังทสีงูหลังศาลเจา้
และชมวิวทะเลอาริอา เกะจากนันใหท้่านได น้ งั เร ือ

รอบคูเมืองชมปราสาทยานากาวา
สรา้งขนึเมือราวปีค.ศ. 1588 และเรียกว่า"

ในเวลานันเป็นเมอืงทมีนํีาเต็มไปดว้ยปนูขาวคเูมอืงเป็นชอ่งทางทสีรา้งขนึรอบๆปราสาทเพอืป้องกัน
เกดิขนึในเรอืลําเล็กๆเหลา่นีซงึในฤดใูบไมผ้ลิ

ากรุะมคีวามสวยงามและในชว่งฤดรูอ้นบานสะพรังไปดว้ยดอกไอรสิสาํหรับการลอ่งเรอืแม่นําทมีเีสน่หอ์ย่าง



 

 

สายคอืคามโิทรKิamitori, 
ละแวกเดยีวกันซงึเป็นย่านทคีกึคักมากทสีุดของตัวเมืองคุมาโมโต ้
สามารถเดนิทะลุถงึกันหมดไดอ้ย่างสบายๆสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นขายของฝากรา้นกฟิชอ้ปรา้นขาย
เครอืงสาํอางรา้นกาแฟและรา้นอาหารญปีุ่ นแบบดงัเดมิมากมาย
 

คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
 
ทพีกั Riverside Hotel Kumamoto
 
วนัท4ี สะพานแขวนยูมะ- สวนคจูปูารค์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

ไดเ้วลานําท่านชมสะพานแขวน
BridgeKOKONOE "YUME" OTSURIHASH 
วันท ี30 ต.ค. 2549 มคีวามยาว
1.5 เมตรและเป็นสะพานแขวนทสีูงทีสุดสําหรับทางเดนิใน
ประเทศญปีุ่ นเทา่นันมุมมองจากสะพานทสีวยงามทางดา้นหนา้
ขวาของสะพานนีคุณสามารถเห็น
ซงึไดร้ับการคัดเลอืกใหเ้ป็นนําตกทสีวยงาม
นอกจากสะพานแลว้ป่าอันอุดมสมบูรณ์ของ
Keikoku (นําพุแห่งChikugo

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสูจั่งหวัด
ยูมจิโิกกุUmiJigokuซงึเป็นหนงึในแปดบ่อของนําพุรอ้นของ
ทัวร์ขุมนรกเบปปุจิโกกุนําพุรอ้นทีมีลักษณะของบ่อทีเป็น
เอกลักษณ์ซงึมีนําเป็นสฟ้ีาและมสี่วนผสมของโคบอลตท์เีกดิ
จากการระเบดิของภูเขาTsurumi 
รอ้นทีเ ป็นเอกลักษณ์จึงไดช้ือว่า
ภาษาญปีุ่ นแต่อุณหภูมขิองนําพุรอ้นค่อนขา้งสูงมากประมาณ
98C นําพุรอ้นอันงดงามนีจงึเหมาะสําหรับการดูมากกว่าการ
อาบนํานําพุรอ้นดังกล่าวทเีย็นลงใชส้ําหรับการทํา

 
จรงิจังจนเสร็จสมบรูณ์ในปีค.ศ. 1601 
ซะเจา้แห่งคุมะโมะโตะเพอืใชเ้ป็นป้อมปร
ค.ศ. 1607 พืนทีอาณาบริเวณของปราสาทยาวประมาณ
กโิลเมตรตัวปราสาทมป้ีอมปืน 49 
และประตูขนาดเล็ก 29 ประตูมีหอคอยสงู
มองไดร้อบทศิจากมุมสงูหอใหญ่จะสงู
เมตรปราสาทหลงัเดมิถกูเพลงิไหมเ้สยีหายในปีค
ไดส้รา้งใหมใ่นปีค.ศ.1960 จากนันอสิระใหท้า่นไดช้ ้
คามโิทรชิโิมโทรKิamitoriShimotori
กลางเมอืงคมุาโมโตป้ระกอบไปดว้ยถนนชอ้ปปิงหลักๆทงัหมด

, ซโึมโทรSิhimotoriและถนนซนัชนิซไึกSun Road Shin
ละแวกเดยีวกันซงึเป็นย่านทคีกึคักมากทสีุดของตัวเมืองคุมาโมโตK้umamotoตลอดถนนมีหลังคาโคง้คลุม
สามารถเดนิทะลุถงึกันหมดไดอ้ย่างสบายๆสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นขายของฝากรา้นกฟิชอ้ปรา้นขาย

าแฟและรา้นอาหารญปีุ่ นแบบดงัเดมิมากมาย 

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

Riverside Hotel Kumamotoหรอืเทยีบเทา่ 

สวนคจูปูารค์- บอ่นําพรุอ้นยูมจิโิกก-ุ ชอ้ปปิงYume Town 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
สะพานแขวนYume Suspension 

KOKONOE "YUME" OTSURIHASH เปิดใหบ้รกิารใน
มคีวามยาว 390 เมตรสงู 173 เมตรกวา้ง 

เมตรและเป็นสะพานแขวนทสีูงทีสุดสําหรับทางเดนิใน
มุมมองจากสะพานทสีวยงามทางดา้นหนา้

ขวาของสะพานนีคุณสามารถเห็นShindo-no-takiหรือMedaki
ซงึไดร้ับการคัดเลอืกใหเ้ป็นนําตกทสีวยงาม 100 แห่งในญปีุ่ น
นอกจากสะพานแลว้ป่าอันอุดมสมบูรณ์ของNarukogawa-

Chikugo-river) กระจายตัวและคณุสามารถ
เพลิดเพลิน
กับทิวทัศน์
ทีน่าสนใจของแต่ละฤดูกาลจากนันใหท้่านไดด้ืมดํากับ
ธรรมชาตแิละความงดงามของดอกไมน้านาพันธุท์ี
ปารค์Kuju Flower Parkเป็นสวนสาธารณ
นานาพันธุถ์งึ 500 ชนดิเพอืสรา้ง
ดอกทวิลปิในฤดูใบไมผ้ล,ิ ลาเวนเดอร์ในชว่งตน้ฤดูรอ้น
คอสโมสในฤดูใบไมร้่วงเป็นสวนทยีอดเยยีมทจีะพูดถงึไม่กี
แห่งภานใยปาร์คแห่งนียังมีรา้นคา้คาเฟ่และรา้นอาหารที
หลากหลายอีกดว้ยเพือใหคุ้ณสามารถเพลิดเพลินกับ
สวนสาธารณะไดอ้ยา่งเต็มวนั 

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสูจั่งหวัดโออติะนําทา่นชมบอ่นําพุรอ้น

ซงึเป็นหนงึในแปดบ่อของนําพุรอ้นของ
ทัวร์ขุมนรกเบปปุจิโกกุนําพุรอ้นทีมีลักษณะของบ่อทีเป็น
เอกลักษณ์ซงึมีนําเป็นสฟ้ีาและมสี่วนผสมของโคบอลตท์เีกดิ

Tsurumi เมอื 300 ปีก่อนสขีองนําพุ
ร อ้นทีเ ป็นเอกลักษณ์จึงไดช้ือว่าUmiซึงแปลว่าทะเลใน
ภาษาญปีุ่ นแต่อุณหภูมขิองนําพุรอ้นค่อนขา้งสูงมากประมาณ 

นําพุรอ้นอันงดงามนีจงึเหมาะสําหรับการดูมากกว่าการ
อาบนํานําพุรอ้นดังกล่าวทเีย็นลงใชส้ําหรับการทําashi-yuซงึ

เ ป็ น ก า ร จุ่ ม
เทา้ลงในนําพุ
รอ้นสงิอํานวยความสะดวกของการทํา
เท่านันดังนันคณุสามารถเพลดิเพลนิกับกจิกรรมดังกลา่วแมว้่า
จะเป็นวันทฝีนตกนอกจากนียังมีสงิอํานวยความสะดวกแก่ผูท้ ี
ใชร้ถเข็นเนืองจากมกีารตดิตังราวจับทัวบรเิวณนอกจากนีท่าน
ยังไดช้มสวนทีสวยงามพรอ้มกับบ่อทีมีนําสีเขียวใสและมี
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1601 โดยดํารขิองคะโตคโิยะมะ
ซะเจา้แห่งคุมะโมะโตะเพอืใชเ้ป็นป้อมปราการจนแลว้เสร็จในปี

พืนทีอาณาบริเวณของปราสาทยาวประมาณ 9 
49 ป้อมประตูป้อมปืน 18 ประตู

ประตูมีหอคอยสงู 2 หอทําใหส้ามารถ
มองไดร้อบทศิจากมุมสงูหอใหญ่จะสงู 30.3 เมตรหอเล็กสงู 19 

ปราสาทหลงัเดมิถกูเพลงิไหมเ้สยีหายในปีค.ศ.1877 ตอ่มา
จากนันอสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงทถีนน

KamitoriShimotoriซงึเป็นย่านชอ้ปปิงใจ
กลางเมอืงคมุาโมโตป้ระกอบไปดว้ยถนนชอ้ปปิงหลักๆทงัหมด 3 

Sun Road Shin-shigaiตังอยู่ใน
ตลอดถนนมีหลังคาโคง้คลุม

สามารถเดนิทะลุถงึกันหมดไดอ้ย่างสบายๆสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นขายของฝากรา้นกฟิชอ้ปรา้นขาย

 

ทีน่าสนใจของแต่ละฤดูกาลจากนันใหท้่านไดด้ืมดํากับ
ธรรมชาตแิละความงดงามของดอกไมน้านาพันธุท์สีวนคูจู

เป็นสวนสาธารณะทมีไีมด้อก
ชนดิเพอืสรา้ง "พรมดอกไม"้ ตามฤดเูชน่

ลาเวนเดอร์ในชว่งตน้ฤดูรอ้น
คอสโมสในฤดูใบไมร้่วงเป็นสวนทยีอดเยยีมทจีะพูดถงึไม่กี
แห่งภานใยปาร์คแห่งนียังมีรา้นคา้คาเฟ่และรา้นอาหารที
หลากหลายอีกดว้ยเพือใหคุ้ณสามารถเพลิดเพลินกับ

 

รอ้นสงิอํานวยความสะดวกของการทําashi-yuมีเพียงหลังคา
เท่านันดังนันคณุสามารถเพลดิเพลนิกับกจิกรรมดังกลา่วแมว้่า
จะเป็นวันทฝีนตกนอกจากนียังมีสงิอํานวยความสะดวกแก่ผูท้ ี
ใชร้ถเข็นเนืองจากมกีารตดิตังราวจับทัวบรเิวณนอกจากนีท่าน

ดช้มสวนทีสวยงามพรอ้มกับบ่อทีมีนําสีเขียวใสและมี



 

 

Victoria amazonataและwater lilies 
บอ่เพอืเก็บรักษาอณุหภูมใิหพ้อเหมาะกับการเตบิโตของไมด้อกเขตรอ้นคณุสามารถเพลดิเพลนิกับดอกของตน้
Victoria amazonataตงัแตช่ว่งตน้ของเดอืนพฤษภาคมจนถงึกลางเดอืนพฤศจกิายนสําหรับชว่งฤดู
เด็กนักเรยีน (ทอียู่ชนัตน้ๆทมีนํีาหนักไม่เกนิ
ภายในยังมรีา้นอาหารซงึคุณจะไดอ้ร่อยกับเมนูสดุพเิศษของโออติะเชน่
หรอืtoritenซงึคอืเทมปรุะไกห่รอืแมแ้ตก่ว๋ยเตยีว
ซงึเป็นเมนูทีไดรั้บความนิยมในหมู่นักท่องเทยีวสําหรับรา้นคา้จะมีการจําหน่ายสบู่อโรมาสําหรับแช่ตัวทมีีสี
โคบอลตด์งันันจงึสามารถเพลดิเพลนิกบัการอาบนําแบบยมูจิโิกกไุดท้บีา้นของคณุ
ตามอธัยาศรัยทชีอ้ปปิงมอลล์
อาทเิครอืงใชไ้ฟฟ้าเครอืงสําอางคเ์สอืผา้หนังสอืรวมทงัธนาคารและรา้นอ
สนิคา้มากมาย 
 

คาํ บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร
 
ทพีกั Hotel New Tsurutaหรอืเทยีบเทา่
 
วนัท5ี หมูบ่า้นยุฟอูนิ - โทสพึรเีมยีมเอา้ทเ์ล็ต

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

ไดเ้วลานําท่านเดนิทางสู่จังหวัดโออติะนําชม
YufuinVillageเป็นเมอืงออนเซนตากอากาศเล็กๆทสีวยงาม
และมีชอืเสยีงมากเมืองหนึงของเกาะควิชูตังอยู่ในหุบเขาริม
แม่นําตอนกลางค่อนไปทางเหนือของเกาะควิชูเป็นส่วนหนึง
ของจังหวัดโออติะOitaและไม่ไกลจากตัวเมอืงเ
พิพิธภัณฑศ์ลิปะหลายแห่งรา้นคา้รา้นอาหารทใีหบ้รรยากาศ
สบายๆมวีวิทวิทัศน์ทเีป็นยอดเขา
ตัวเมอืงยังมทีุง่นาขา้วและฟารม์เลยีงมา้อกีหลายแห่งจงึเป็นที
นยิมในการแวะมาเดนิชมเมอืงซักครงึวันหรอืหนงึวันเมอืงยูฟอุนิ
จะมคีวามร่วมสมยัมากกวา่และโรงแรมจะกระจายตัวออกไปตาม
ส่วนต่างๆมากกว่าจะรวมกันอยู่บนถนนเสน้หลักเหมือนเมือง
ออนเซนอนืๆและททียีังมทีะเลสาบและโรงแชอ่อนเซนทเีปิดใหบ้รกิารอยู่โดยจะมเีพยีงแคโ่รงออนเซนเดยีวที
เปิดใหบ้รกิารกับนักท่องเทยีวคอื
ทะเลสาบคนิรนิKinrin lake
ซอยระหว่างทางก็แอบเลยีวเขา้ไปชมไดเ้ลยมรีา้นคา้ใหแ้วะถ่ายรูปแวะชมิแวะชอ้ปปิงไดต้ลอดทางเลยทเีดยีว
สว่นขาเดนิกลับจะเป็นถนนเลยีบแม่นํายูฟุทจีะมรีา้นอาหารและโรงแรมแบบเรียวกังเรียงรายตลอดทางและมุม
ถา่ยรูปมหาชนสดุอลงัการทมีแีมนํ่าดอกเรป
เรยีบแมนํ่านนีเีอง 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

หลังจากอมิทอ้งกันแลว้ใหท้่านช ้
เอา้เล็ตTosu Premium Outlets
ควิชซูงึเป็นประตูสูท่างใตข้องญปีุ่ นเป็นเอาทเ์ล็ททใีหญ่สดุใน
ควิชูมรีา้นคา้แบรนดช์อืดังทังในและนอกประเทศมารวมตัวกัน
กว่า150 รา้นภายในตกแต่งตา
แคลฟิอร์เนียทเีขา้กับบรรยากาศทสีดใสและแสงแดดทสีว่าง
ไสวสามารถเพลดิเพลนิไปกันการชอ้ปปิงในเอาทเ์ล็ทสไตลส์
แปนนิชโคโลเนียลไดท้นีีจากนันนําท่านชม
DazaifuTenmangu Shrine
สาํคญัในภมูภิาคควิชซูงึเป็นช่

 
water lilies บานสะพรังอยู่ภายในบอ่นําพุรอ้นจะไหลผ่านภายในทอ่ทตีดิตงัอยู่ภายใน

บอ่เพอืเก็บรักษาอณุหภูมใิหพ้อเหมาะกับการเตบิโตของไมด้อกเขตรอ้นคณุสามารถเพลดิเพลนิกับดอกของตน้
ตงัแตช่ว่งตน้ของเดอืนพฤษภาคมจนถงึกลางเดอืนพฤศจกิายนสําหรับชว่งฤดู

ทอียู่ชนัตน้ๆทมีนํีาหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) สามารถลองขนึไปขับใบของ
ภายในยังมรีา้นอาหารซงึคุณจะไดอ้ร่อยกับเมนูสดุพเิศษของโออติะเชน่dangojiru

ซงึคอืเทมปรุะไกห่รอืแมแ้ตก่ว๋ยเตยีวchanpon noodles หนา้onsen-tamago (
ซงึเป็นเมนูทีไดรั้บความนิยมในหมู่นักท่องเทยีวสําหรับรา้นคา้จะมีการจําหน่ายสบู่อโรมาสําหรับแช่ตัวทมีีสี

นจงึสามารถเพลดิเพลนิกบัการอาบนําแบบยมูจิโิกกไุดท้บีา้นของคณุจากนันใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิง
อปปิงมอลลY์ume Town Beppuเป็นหา้งสรรพสนิคา้ทซีงึรวบรวมสนิคา้มากมายหลายอย่าง

อาทเิครอืงใชไ้ฟฟ้าเครอืงสําอางคเ์สอืผา้หนังสอืรวมทงัธนาคารและรา้นอาหารใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิและเลอืกซอื

ภตัตาคาร 

หรอืเทยีบเทา่ 

โทสพึรเีมยีมเอา้ทเ์ล็ต- ศาลเจา้ดาไซฟ-ุชอ้ปปิงเทนจนิ 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลานําท่านเดนิทางสู่จังหวัดโออติะนําชมหมู่บา้นยุฟุอนิ

เป็นเมอืงออนเซนตากอากาศเล็กๆทสีวยงาม
และมีชอืเสยีงมากเมืองหนึงของเกาะควิชูตังอยู่ในหุบเขาริม
แม่นําตอนกลางค่อนไปทางเหนือของเกาะควิชูเป็นส่วนหนึง

และไม่ไกลจากตัวเมอืงเบบปุมากนักมี
พิพิธภัณฑศ์ลิปะหลายแห่งรา้นคา้รา้นอาหารทใีหบ้รรยากาศ
สบายๆมวีวิทวิทัศน์ทเีป็นยอดเขา 2 ยอดของเทอืกเขายูฟุนอก
ตัวเมอืงยังมทีุง่นาขา้วและฟารม์เลยีงมา้อกีหลายแห่งจงึเป็นที
นยิมในการแวะมาเดนิชมเมอืงซักครงึวันหรอืหนงึวันเมอืงยูฟอุนิ

ยมากกวา่และโรงแรมจะกระจายตัวออกไปตาม
ส่วนต่างๆมากกว่าจะรวมกันอยู่บนถนนเสน้หลักเหมือนเมือง
ออนเซนอนืๆและททียีังมทีะเลสาบและโรงแชอ่อนเซนทเีปิดใหบ้รกิารอยู่โดยจะมเีพยีงแคโ่รงออนเซนเดยีวที
เปิดใหบ้รกิารกับนักท่องเทยีวคอืShitanyuทเีหลอืจะใหบ้ริการกับเฉพาะคนทอ้งถนืเท่านันภายในบริเวณยังมี

Kinrin lakeภูเขายุฟแุละแม่นํายุฟรุะยะทางทังหมดประมาณ 3 กโิลเมตรเพลนิๆตามตรอกซอก
ซอยระหว่างทางก็แอบเลยีวเขา้ไปชมไดเ้ลยมรีา้นคา้ใหแ้วะถ่ายรูปแวะชมิแวะชอ้ปปิงไดต้ลอดทางเลยทเีดยีว
สว่นขาเดนิกลับจะเป็นถนนเลยีบแม่นํายูฟุทจีะมรีา้นอาหารและโรงแรมแบบเรียวกังเรียงรายตลอดทางและมุม
ถา่ยรูปมหาชนสดุอลงัการทมีแีมนํ่าดอกเรปRapeseedสเีหลอืงดอกซากรุะสชีมพูและภูเขาก็จะอยู่บรเิวณทางเดนิ

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
งกันแลว้ใหท้่านชอ้ปปิงต่อกันทโีทสพึรเีมยีม

Tosu Premium Outletsซงึอยู่ใกลฟ้คุุโอกะบนเกาะ
ควิชซูงึเป็นประตูสูท่างใตข้องญปีุ่ นเป็นเอาทเ์ล็ททใีหญ่สดุใน
ควิชูมรีา้นคา้แบรนดช์อืดังทังในและนอกประเทศมารวมตัวกัน

รา้นภายในตกแต่งตามแบบเมืองทางใตข้องรัฐ
แคลฟิอร์เนียทเีขา้กับบรรยากาศทสีดใสและแสงแดดทสีว่าง
ไสวสามารถเพลดิเพลนิไปกันการชอ้ปปิงในเอาทเ์ล็ทสไตลส์
แปนนิชโคโลเนียลไดท้นีีจากนันนําท่านชมศาลเจา้ดาไซฟุ
DazaifuTenmangu Shrineดะไซฟุเป็นเมืองหลวงเก่าที
สาํคญัในภมูภิาคควิชซูงึเป็นชว่งทมีทีทํีาการเทศบาลทอ้งถนิใน

ศตวรรษท8ี ศาลเจา้ดะไซฟเุทมมังกเูป็นสถานทบีชูาซกุะวาระมิ
จซิาเนะและถอืเป็นสํานักงานใหญ่ของศาลเจา้เทมมังกูทมีอียู่
กวา่12,000 แห่งทัวประเทศมจํีานวนนักทอ่งเทยีวทมีานมัสการ
เพอือธษิฐานดา้นการเรยีนเป็นหลักมากถงึ
เนอืงจากดะไซฟมุสีถาปัตยกรรมในการสรา้งแบบ
กาเระซคึุร"ิ จงึไดร้ับการกําหนดใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมที
สําคัญของประเทศอมิบญุกันแลว้พาทา่นไปเดนิเลน่แหลง่ช ้
ปิงยอดนิยมทเีทนจนิTenjinทนีเีป็นทนีิยมในฐานะเมอืงหลวง
แฟชนัและเป็นจุดช็อปปิงยอดนิยม
พ ร ้อ ม ด ้ว ย ถ น น ธุ ร กิ จ ที ก ล ม ก ลื น กั บ ถ น น ช ้อ ป ปิ ง มี
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บานสะพรังอยู่ภายในบอ่นําพุรอ้นจะไหลผ่านภายในทอ่ทตีดิตงัอยู่ภายใน
บอ่เพอืเก็บรักษาอณุหภูมใิหพ้อเหมาะกับการเตบิโตของไมด้อกเขตรอ้นคณุสามารถเพลดิเพลนิกับดอกของตน้

ตงัแตช่ว่งตน้ของเดอืนพฤษภาคมจนถงึกลางเดอืนพฤศจกิายนสําหรับชว่งฤดBูon ในญปีุ่ น
สามารถลองขนึไปขับใบของVictoria amazonataได ้

ngojiruซงึเป็นซุปเกยีวสไตลญ์ปีุ่ น
tamago (ไขท่ตีม้ดว้ยนําพุรอ้น) 

ซงึเป็นเมนูทีไดรั้บความนิยมในหมู่นักท่องเทยีวสําหรับรา้นคา้จะมีการจําหน่ายสบู่อโรมาสําหรับแช่ตัวทมีีสี
จากนันใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิง

เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทซีงึรวบรวมสนิคา้มากมายหลายอย่าง
าหารใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิและเลอืกซอื

ออนเซนอนืๆและททียีังมทีะเลสาบและโรงแชอ่อนเซนทเีปิดใหบ้รกิารอยู่โดยจะมเีพยีงแคโ่รงออนเซนเดยีวที
ทอ้งถนืเท่านันภายในบริเวณยังมี

กโิลเมตรเพลนิๆตามตรอกซอก
ซอยระหว่างทางก็แอบเลยีวเขา้ไปชมไดเ้ลยมรีา้นคา้ใหแ้วะถ่ายรูปแวะชมิแวะชอ้ปปิงไดต้ลอดทางเลยทเีดยีว
สว่นขาเดนิกลับจะเป็นถนนเลยีบแม่นํายูฟุทจีะมรีา้นอาหารและโรงแรมแบบเรียวกังเรียงรายตลอดทางและมุม

สเีหลอืงดอกซากรุะสชีมพูและภูเขาก็จะอยู่บรเิวณทางเดนิ

ศาลเจา้ดะไซฟเุทมมังกเูป็นสถานทบีชูาซกุะวาระมิ
จซิาเนะและถอืเป็นสํานักงานใหญ่ของศาลเจา้เทมมังกูทมีอียู่

แห่งทัวประเทศมจํีานวนนักทอ่งเทยีวทมีานมัสการ
เพอือธษิฐานดา้นการเรยีนเป็นหลักมากถงึ6,000,000 คนตอ่ปี
เนอืงจากดะไซฟมุสีถาปัตยกรรมในการสรา้งแบบ "โกะกังฉะนา

จงึไดร้ับการกําหนดใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมที
ญกันแลว้พาทา่นไปเดนิเลน่แหลง่ชอ้ป

ทนีเีป็นทนีิยมในฐานะเมอืงหลวง
แฟชนัและเป็นจุดช็อปปิงยอดนิยมTenjin เป็นพนืททีงีดงาม
พ ร ้อ ม ด ้ว ย ถ น น ธุ ร กิ จ ที ก ล ม ก ลื น กั บ ถ น น ช ้อ ป ปิ ง มี



 

 

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญร่า้นบตูกิและอาคารรวมอเนกประสงค์
หลายแห่งตังอยู่ทนีีรา้นกาแฟททีันสมัยรา้นอาหารและรา้นขาย
ของทุกวันไดเ้ปิดใหบ้ริการกันแลว้ในตอนเย็นจากสะพาน
Haruyoshi-bashiNakasuไปจน
หรอืตามถนนShowa-doriรา้นคา้รมิถนนซงึเป็นจุดเดน่ของย่าน
นยีนืเคยีงขา้งเพือใหบ้รกิารอาหารทหีลากหลายเชน่ก๋วยเตยีว
จนีoden, tacos, และพซิซา่กับคณุในลักษณะทไีม่เป็นทางการ
ชายหรอืหญงิทอีายนุอ้ยหรอืแกใ่ครก็ตามทนัีงอยู่ตดิกับคณุก็คอื
เพอืนของคณุบรรยากาศดังกลา่วจะทําใหค้ณุมคีวามสขุอกีแบบ
หนงึ 
 

คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
 
ทพีกั Hotel Clio Court Hakata 
 
วนัท6ี ***อสิระเต็มวนั*** 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระเต็มวนัไกดค์อยใหบ้รกิารและแนะนําเสน้ทาง
 คาแนลซติฮีะกะตะ

ศนูยก์ารคา้และความบันเทงิขนาดใหญ่ในเมอืงฟกุโุอะ
กะประเทศญปีุ่ นไดรั้บการขนานนามวา่เป็น
ในเมอืง" ประกอบดว้ยรา้นคา้รา้นกาแฟภัตตาคารโรง
ละครศนูยเ์กมโรงภาพยนตรโ์รงแรมสองแห่ง
ทไีหลผ่านกลางศูนย์กลางคา้คาแนลซติตีังอยู่ตดิกับ
ย่านบันเทงิและอยู่ระหว่างศูนยก์ลางธุรกจิและการคา้
ปลกีของฟกุโุอะกะจงึเป็นสถานททีอ่งเทยีวยอดนยิมที
สรา้งรายไดใ้หแ้ก่เมืองไดอ้ย่างมากจัดเป็นโครงการ
พัฒนาโดยเอกชนทใีหญ่ทสีุดในประวัตศิาสตร์ญีปุ่ น
สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจนิตนาการอย่างมลีักษณะ
เด่นเฉพาะดว้ยประตมิากรรมรูปโคง้และนําพุจํานวน
มากและออกแบบอาคารไม่ใหม้องเห็นทวิทัศน์ของเมืองภายนอกมากนักเพือสรา้งบรรยากาศคลา้ย
โอเอซสิแยกออกจากเมอืงโดยรอบคาแนลซติฮีะกะตะห่างจากสถานีรถไฟฮะกะตะและเท็นจงิในระยะ
เดนิเทา้เป็นเวลา 10

 สวนสนุกเฮาเทนบอช
Parkหรือทีเรียกว่าหมู่บา้นฮอลแลนด์เป็นสวนสนุก
ขนาดมหมึาอยูใ่กลเ้มอืงซาเซโบ
กNิagasakiถูกสรา้งขนึมาตามสถาปัตยกรรมแบบเมือง
แถบยุโรปโดยเฉพาะแบบประเทศฮอลแลนดเ์ชน่คลอง
ท่านําสวนบา้นเรือน
สลับปลูกดอกไมเ้ปลียนไปตามฤดูกาลต่างๆเช่นฤดู
ใบไมผ้ลจิะมเีทศกาลดอกทวิลปิและงานดอกไมไ้ฟชว่ง
หนา้รอ้นซึงมีมากกว่า
รา้นอาหารหลายแห่งทังภายในสวนสนุกและขา้งๆสวน
สนุกสวนสนุกเฮาเทนบอชจะแบง่ออกเป็น
คอืโซนทเีขา้ไดฟ้รกีับโซนของดา้นในสวนสนุกทจีะตอ้งซอืบัตรเขา้ชมกอ่นโดยดา้นในจะแบง่ออกเป็น
โซนตา่งๆอกี 6 โซนคอื
และNieuwstadมกีจิกรรมตา่งๆทน่ีาสนใจเชน่พพิธิภัณฑห์มเีท็ดดี
โรง, พพิธิภัณฑศ์ลิปะ
เมอืงและร่องเรอืโจรสลัดของการต์นูดงั

 สวนรมิทะเลอุมโินะนากามชิิ
ตงัอยูบ่นชอ่งแคบคาบสมุทรขา้มอา่วจากใจกลางเมอืงฟุ
กโุอกะในภมูภิาคควิชสูวนสาธารณะนถีกูสรา้งขนึในพนืที
แตกต่างกันแบ่งเป็นแหล่งท่องเทยีวหลายสว่นเชน่สวน
สนุกทมีชีงิขา้สวรรค์
สตัวนํ์า,สวนสัตวม์พีืนทเีปิ
ทสีมบูรณ์แบบสําหรับปิกนิคและยังเป็นแหล่งชมดอก
ซากรุะทมีตีน้ซากรุะมากถงึพันตน้

 
เทยีง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร

 
หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญร่า้นบตูกิและอาคารรวมอเนกประสงค์
หลายแห่งตังอยู่ทนีีรา้นกาแฟททีันสมัยรา้นอาหารและรา้นขาย
ของทุกวันไดเ้ปิดใหบ้ริการกันแลว้ในตอนเย็นจากสะพาน

ไปจนถึงหา้งสรรพสินคา้Daimaru 
รา้นคา้รมิถนนซงึเป็นจุดเดน่ของย่าน

นยีนืเคยีงขา้งเพือใหบ้รกิารอาหารทหีลากหลายเชน่ก๋วยเตยีว
และพซิซา่กับคณุในลักษณะทไีม่เป็นทางการ

ชายหรอืหญงิทอีายนุอ้ยหรอืแกใ่ครก็ตามทนัีงอยู่ตดิกับคณุก็คอื
เพอืนของคณุบรรยากาศดังกลา่วจะทําใหค้ณุมคีวามสขุอกีแบบ

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

Hotel Clio Court Hakata หรอืเทยีบเทา่ 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
ไกดค์อยใหบ้รกิารและแนะนําเสน้ทาง 

คาแนลซติฮีะกะตะCanal City Hakataเป็น
ศนูยก์ารคา้และความบันเทงิขนาดใหญ่ในเมอืงฟกุโุอะ
กะประเทศญปีุ่ นไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "เมอืงทอียู่

ประกอบดว้ยรา้นคา้รา้นกาแฟภัตตาคารโรง
ละครศนูยเ์กมโรงภาพยนตรโ์รงแรมสองแห่งและคลอง
ทไีหลผ่านกลางศูนย์กลางคา้คาแนลซติตีังอยู่ตดิกับ
ย่านบันเทงิและอยู่ระหว่างศูนยก์ลางธุรกจิและการคา้
ปลกีของฟกุโุอะกะจงึเป็นสถานททีอ่งเทยีวยอดนยิมที
สรา้งรายไดใ้หแ้ก่เมืองไดอ้ย่างมากจัดเป็นโครงการ
พัฒนาโดยเอกชนทใีหญ่ทสีุดในประวัตศิาสตร์ญีปุ่ น

วยสถาปัตยกรรมแบบจนิตนาการอย่างมลีักษณะ
เด่นเฉพาะดว้ยประตมิากรรมรูปโคง้และนําพุจํานวน
มากและออกแบบอาคารไม่ใหม้องเห็นทวิทัศน์ของเมืองภายนอกมากนักเพือสรา้งบรรยากาศคลา้ย
โอเอซสิแยกออกจากเมอืงโดยรอบคาแนลซติฮีะกะตะห่างจากสถานีรถไฟฮะกะตะและเท็นจงิในระยะ

10-15 นาท ี
สวนสนุกเฮาเทนบอชHuis Ten Bosch Theme 

หรือทีเรียกว่าหมู่บา้นฮอลแลนด์เป็นสวนสนุก
ขนาดมหมึาอยูใ่กลเ้มอืงซาเซโบSaseboจังหวัดนางาซา

ถูกสรา้งขนึมาตามสถาปัตยกรรมแบบเมือง
แถบยุโรปโดยเฉพาะแบบประเทศฮอลแลนดเ์ชน่คลอง
ท่านําสวนบา้นเรือนอาคารต่างๆและกังหันลมโดยจะ
สลับปลูกดอกไมเ้ปลียนไปตามฤดูกาลต่างๆเช่นฤดู
ใบไมผ้ลจิะมเีทศกาลดอกทวิลปิและงานดอกไมไ้ฟชว่ง
หนา้รอ้นซึงมีมากกว่า 3 แสนดอกและยังมีโรงแรม
รา้นอาหารหลายแห่งทังภายในสวนสนุกและขา้งๆสวน
สนุกสวนสนุกเฮาเทนบอชจะแบง่ออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ

เขา้ไดฟ้รกีับโซนของดา้นในสวนสนุกทจีะตอ้งซอืบัตรเขา้ชมกอ่นโดยดา้นในจะแบง่ออกเป็น
โซนคอืThriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen
มกีจิกรรมตา่งๆทน่ีาสนใจเชน่พพิธิภัณฑห์มเีท็ดด,ี โรงภาพยนตร์แบบ

พพิธิภัณฑศ์ลิปะ, ร่องเรอืไปตามคลองทยีาวกวา่ 6 กโิลเมตรชมเมอืงสไตลย์ุโรป
เมอืงและร่องเรอืโจรสลัดของการต์นูดงัOne Piece 
สวนรมิทะเลอุมโินะนากามชิUิminonakamichi Seaside Parkเป็นสวนพักผ่อนขนาดใหญ่ที
ตงัอยูบ่นชอ่งแคบคาบสมุทรขา้มอา่วจากใจกลางเมอืงฟุ
กโุอกะในภมูภิาคควิชสูวนสาธารณะนถีกูสรา้งขนึในพนืที
แตกต่างกันแบ่งเป็นแหล่งท่องเทยีวหลายสว่นเชน่สวน
สนุกทมีชีงิขา้สวรรค,์ สวนนํา, สวนดอกไม,้พพิธิภัณฑ์

สวนสัตวม์พีืนทเีปิดโลง่ขนาดใหญ่มสีนามหญา้
ทสีมบูรณ์แบบสําหรับปิกนิคและยังเป็นแหล่งชมดอก
ซากรุะทมีตีน้ซากรุะมากถงึพันตน้ 

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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มากและออกแบบอาคารไม่ใหม้องเห็นทวิทัศน์ของเมืองภายนอกมากนักเพือสรา้งบรรยากาศคลา้ย
โอเอซสิแยกออกจากเมอืงโดยรอบคาแนลซติฮีะกะตะห่างจากสถานีรถไฟฮะกะตะและเท็นจงิในระยะ

เขา้ไดฟ้รกีับโซนของดา้นในสวนสนุกทจีะตอ้งซอืบัตรเขา้ชมกอ่นโดยดา้นในจะแบง่ออกเป็น
Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen

โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มติหิลาย
กโิลเมตรชมเมอืงสไตลย์ุโรป, ขจัีกรยานชม

เป็นสวนพักผ่อนขนาดใหญ่ที
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คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 
 
ทพีกั Hotel Clio Court Hakata หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัท7ี ฟกุูโอกะ-สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
 
11:35น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทยโดยสายการบนิTHAI AIRWAYSเทยีวบนิทTีG649 
 
14:55น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดยีว วซีา่ 

เดอืน เมษายน 
08 เม.ย. 61-14 เม.ย. 61 * วนัสงกรานต ์ 59,900 59,900 57,900 9,900 - 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีททีา่นตอ้งออกตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลาและวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนวนัเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทหีลังจากทไีดช้ําระค่ามัดจําทัวร์หรือค่าทัวร์สว่นที

เหลอื กรณีททีา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชอืคูน่อนกบัเจา้หนา้ทใีหท้ราบ  
 กรณีทอีอกตัวเครอืงบนิแลว้สะกดชอื-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตวัเครอืงบนิ 
 หลงัจากททีา่นไดช้ําระคา่มัดจําและคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ทีา่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้วัเครอืงบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลอืนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทรีะบเุทา่นัน 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทไีม่รูจ้ักกัน กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดยีว

เพมิตามราคาทรีะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน 
 PASSPORTตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทเีดนิทาง3 ทา่นอาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ (พักเดยีว) ขนึอยู่กับมาตราฐานโรงแรมสว่นหอ้งTRP จะไม่มใีนบาง

ประเทศ ยกเวน้เด็กInfant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิาํหรับนักทอ่งเทยีวเดนิทางไปตา่งประเทศจะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพอืเป็นสนินําใจกับผู ้

ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆจงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนเีพอืมอบใหห้ัวหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 ***หากทา่นถูกเจา้หนา้ทตีม.ญปีุ่ นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึในระหวา่งถูกกักตัวและสง่ตัว

กลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเองทงัหมด 
 ***หากทา่นตดิดา่นตม.ทงัฝังประเทศไทยหรอืประเทศญปีุ่ นทําใหไ้ม่สามารถเดนิทางทอ่งเทยีวได ้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทัวรใ์ดๆ ทงัสนิ 
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 
 คา่ทพัีกโรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาวสําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น(ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขัน

กฬีาหรอืกจิกรรมอนืๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทนอาจจะมกีารปรับเปลยีนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมอืตามทรีะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธนิการเปลยีนแปลง 
 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 คา่อตัราเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทยีว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจซือประกันการเดนิทางเพือใหค้รอบคลุมในเรืองสุขภาพท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ของบรษัิท**อัตราเบยีประกนัเรมิตน้390 บาทขนึอยูร่ะยะเวลาการเดนิทาง 
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 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามรายการทรีะบพุรอ้มพนักงานขบัรถทชีาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิน และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,400บาท/ท่าน 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนดฉะนันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์าหนักดังนี กระเป๋า

โหลดใตเ้ครอืงบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ1 ใบ ใบละไมเ่กนิ30 กโิลกรมั และกรณีถอืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทสีงัเพมิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานทีางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทยีวหากมกีารเก็บเพมิ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ1ใบ 
 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถนิที

อยู ่4. สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5. สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นวิ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ําเนนิการยนื
วซี่าใหท้่าน โดยชําระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 

 

เงอืนไขการเดนิทาง 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒พาสปอรต์  ☐วซีา่ 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทไีม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซงึในกรณีน ี
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์นืให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองทนัีงบนเครอืง และโรงแรม
ทพัีกในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพัีกในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนืองมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทงับรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทพํีาพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

5. เมอืท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิททไีดร้ะบไุวโ้ดยทงัหมด 

 
 

เงอืนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสาํรองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก15,000 บาท 
 สว่นทเีหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30วนัมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจําทงัหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50%ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100%ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทงัหมด 
 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

ลนืการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่งันีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม
ในการมัดจําตวั 
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 บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสดุวสิยัเชน่การยกเลกิหรือลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิขนึเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ญปีุ่ น 
 
ชอื – นามสกลุผูจ้อง *:  
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:   ทา่น 
โทรศพัทท์ตีดิตอ่สะดวก *:เบอรโ์ทรศพัท:์   เบอรแ์ฟกซ:์  
เบอรม์อืถอื:  
E-mail *:  
จํานวนวนั *:  วนั  คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:   
วนัเดนิทาง *:   
 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง): 

1. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

2. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

3. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

4. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

5. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:   หอ้ง   หอ้งพกั 2ทา่น:  หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:      หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่    หอ้ง  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนอืววั ☐ไมท่านเนอืหมู ☐ไมท่านสตัวปี์ก ☐ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   
   


