
 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเทยีวญปีุ่ นตอนใต ้“เกาะควิช”ู 

สมัผสัเมอืงแหง่มนตเ์สนห่ ์เมอืงทนีา่อยูท่สีดุในเอเชยี 

KYUSHU HIGHLIGHT FREE & EASY 



 

 ชม บอ่ทะเลเดอืด (Sea Hell) บอ่นํารอ้นสฟ้ีาอมเขยีว ทไีดรั้บการยอมรับวา่เป็นบอ่นํารอ้นทสีวย

ทสีดุ 

 เดนิเลน่ท ีหมูบ่า้นยฟููอนิ เมอืงแหง่สายนํา ขนุเขา เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่ทตีกแตง่

ดว้ยสถาปัตยกรรมทสีวยงาม   

 ชมความงามของภเูขาไฟอะโสะ ทุง่หญา้คซุาเซนร ิ

 ชอ้ปปิงแบบจใุจทยีา่นการคา้ใจกลางเมอืงฟคุโุอกะ 

กาํหนดการเดนิทาง : 29 ธนัวาคม – 3 มกราคม 2562 

เสาร ์29 ธ.ค. 61 กรงุเทพฯ 

22.30 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 หนา้เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย อนิเตอร ์ประต ู3 แถว C 

โดยมเีจา้หนา้ทบีรษัิท คอยอํานวยความสะดวก และดําเนนิการดา้นเอกสารแกท่า่น 

อาทติย ์30 ธ.ค. 61 กรงุเทพฯ – ฟคุโุอกะ – ยฟูอูนิ - โออติะ   

00.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงฟคุโุอกะ โดยเทยีวบนิท ีTG-8082 

08.20 น. ถงึสนามบนิ เมอืงฟุคโุอกะ เมอืงทใีหญ่ทสีดุบนเกาะควิช ูเกาะใหญ่ตอนใตส้ดุของประเทศญปีุ่ น 
เป็นเมืองศูนยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย ์หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสอืเดนิทาง และพธิีการ
ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นยูฟูอนิ หมูบ่า้นเล็กๆ ทตีังอยูบ่นทรีาบกลางหุบเขาของจังหวัดโออติะ บน
เกาะควิช ู 

12.30 น. เชญิทา่นเดนิชมหมูบ่า้นยฟูอูนิ หมูบ่า้นตน้แบบ OTOP ของญปีุ่ น ปัจจุบนัมนัีกทอ่งเทยีวเขา้มาถงึวัน
ละ 11,000 คน ภายในหมูบ่า้นมรีา้นคา้การฝีมอืมากมาย ชมรา้นเครอืงแกว้ รา้นขนมญปีุ่ นปรุงสดๆ 
รอ้นๆ และสะอาดสะอา้น และเลอืกซอืของทรีะลกึมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลา
พันธุท์หีายากนานาชนดิอยูอ่าศัยในทะเลสาบอยา่งธรรมชาต ิ

 หา้มพลาด  
 Milch Yufuin ชสีคพั ทอีรอ่ยทสีดุในโลก 

 B Speak  โรลเคก้ชอืดังของยฟูอูนิ  
 ทะเลสาบครินิโกะ 

15.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเบ็บป ุเพอืนําท่านเทยีวชม บอ่ทะเลเดอืด (Sea Hell) บ่อนํารอ้นสฟ้ีาอม
เขยีว ทไีดร้ับการยอมรับว่าเป็นบ่อนํารอ้นทสีวยทสีุดในบรรดาบ่อนํารอ้นแปลกในเมอืงนี โดยจะ
ปล่อยควันสขีาวพวยพุ่งจากรอบบอ่ตลอดเวลา โดยบ่อทะเลเดอืดเกดิขนึภายหลังการระเบดิของ
ภเูขาไฟเมอืพันปีกอ่น 

17.40 น. นําทา่นเขา้สูท่พัีก ณ เมอืงโออติะ 

 (ไมม่บีรกิารอาหารกลางวัน และคํา เพอืสะดวกในการทอ่งเทยีวของทา่น) 

 พักท ีREMBRANDT OITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

      

 

 

 

 

 



 

จนัทร ์31 ธ.ค. 61 โออติะ – ภเูขาไฟอะโสะ – คมุาโมโต ้ 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ทโีรงแรม 

08.30 น. ออกเดนิทางสู ่วนอทุยานแหง่ชาตอิะโสะ ทตีังของภเูขาไฟทใีหญท่สีดุ และยังคุกรุ่นอยูใ่จกลาง
เกาะควิช ูหอ้มลอ้มดว้ยทุ่งหญา้เขยีวขจ ีทะเลสาบ ป่าไม ้บ่อนําพุรอ้น ปัจจุบันเป็นภูเขาไฟทมีี
ขนาดใหญ่ทสีดุบนเกาะควิชดูว้ยเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 120 กโิลเมตร ความงามสะดุดตา จนมผีูข้นาน
นามวา่เป็นภเูขาไฟฟจูลิกูท ี2 ของประเทศญปีุ่ น 

11.30 น. นําท่านชม ทุ่งหญา้คุซาเซนร ิมลีักษณะเป็นทุ่งหญา้พนืราบรูปร่างสเีหลยีมทถีูกปกคลุมดว้ย
ตน้หญา้เขยีวขจ ีซงึเป็นทัศนียภาพทมีคีวามสวยงามมาก มพีนืทโีดยรวม 785,000 ตารางเมตร มี
ศูนย์กลางเป็นสระนําขนาดใหญ่ และมา้ยืนเล็มหญา้อยู่รอบบริเวณ ซงึเป็นความงดงามตาม
ธรรมชาตแิบบชนบท ความงดงามนีถงึกับมนัีกประพันธ ์และนักเขยีนจํานวนมากแต่งโคลงกลอน
เอาไว ้

13.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงคุมาโมโต ้เมอืงทมีคีวามร่มรนืและเป็นจุดยทุธศาสตรท์สํีาคัญสมัยสงคราม
กลางเมอืงของญปีุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นเมอืงปากประตูอทุยานแห่งชาตอิะโสะ ซงึเป็นทตีังของ
ภเูขาไฟสองลกู คอื ภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟควิยวิ 

 

 

15.30 น. นําทา่นลงทะเบยีนเขา้พักทโีรงแรม จากนันเชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืเดนิเล่น ชอ้ปปิงใน
ยา่นการคา้ตา่งๆ โดยมหีัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําแกท่า่น 

 รายการแนะนํา  
- ปราสาทคมุาโมโต ้

- เมอืงโบราณ (Sakura-no-baba Josaien) 

- ศาลเจา้คาโต ้

 (ไมม่บีรกิารอาหารกลางวัน และคํา เพอืสะดวกในการทอ่งเทยีวของท่าน) 

 พักท ีKUMAMOTO HOTEL CASTLE หรอืเทยีบเทา่ 

องัคาร 1 ม.ค. 62 คมุาโมโต ้– ชมิาบาระ - นางาซาก ิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ทโีรงแรม 

08.15 น. เชค็เอา้ทจ์ากโรงแรมทพีัก 

09.00 น. เดนิทางสูท่า่เรอืเมอืงคมุาโมโต ้

09.25 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงชมิาบาระ เมอืงแห่งปลาคารฟ์ของญปีุ่ น เป็นเมอืงท่องเทยีวทอีุดมไปดว้ย
แหล่งนําใตด้นิ โดย เรอืเฟอรร์ ีเรอืเดนิสมทุรขนาดใหญ่สามารถบรรทุกรถยนตไ์ดนั้บสบิคันขา้ม
ทะเล ระหวา่งทางทา่นจะเพลดิเพลนิกบัการใหอ้าหารฝงูนกนางนวล จํานวนมาก และบนิตามมาสง่
ทา่น 

10.00 น. ถงึเมอืงชมิาบาระ แลว้นําทา่นเดนิเทยีวชมเมอืงชมิาบาระ เมอืงททีอ่ระบายนําใสสะอาดจนมองเห็น
ปลาคารฟ์หลากสสีนัทอีาศัยอยูต่ามบอ่นํา และคนํูาตา่งๆ ขา้งทอ้งถนน นอกจากนแีลว้เมอืงชมิาบา



 
ระยงัมชีอืเสยีงในเรอืงของออนเซ็น เป็นนําพุรอ้นตามธรรมชาตทิมีลีักษณะพเิศษตรงทมีสีว่นผสม
ของแร่กํามะถัน และมคีวามเป็นกรดสงู มสีรรพคุณในการชว่ยบําบัด และรักษาสขุภาพ ชมบา้นที
ไดรั้บการอนุรักษ์อยา่งด ี 

12.15 น. เชญิทา่นทดลอง ออนเซ็นแชเ่ทา้ ผอ่นคลายใหเ้ทา้ไดม้แีรงเดนิตอ่ 

12.45 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงนางาซาก ิเมอืงเก่าแก่อันทรงคุณค่า ทางประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงท่าทาง
การคา้ จุดแรกเรมิทอีารยธรรมตะวันตกสมยัใหมไ่ดแ้พรเ่ขา้สูญ่ปีุ่ นเมอือดตี 

14.15 น.  นําทา่นลงทะเบยีนเขา้พักทโีรงแรม 

 รายการแนะนํา  
- สวนสนัตภิาพ  
- เนนิฮอลแลนด ์(Hollander Slope, Dutch Slope) 

- สะพานแวน่ตาเมงาเนะบาช ิ

- ถนนคนเดนิฮามาโนมาจ ิ

 (ไมม่บีรกิารอาหารกลางวัน และคํา เพอืสะดวกในการทอ่งเทยีวของทา่น) 

 พักท ีNEW NAGASAKI HOTEL    

 

พธุ 2 ม.ค. 62 นางาซาก ิ– ฟคุโุอกะ   

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟุคโุอกะ ศูนยก์ลางแห่งการคมนาคม และธุรกจิต่างๆ เมอืงทโีด่งดังมา
จาก อตุสาหกรรมผา้ไหม ฮากาตะ-โอร ิและ ตุ๊กตาดนิฮากาตะ 

11.00 น. นํากระเป๋าฝากไวท้โีรงแรม จากนันเชญิท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดนิเล่น ชอ้ปปิงในย่าน
การคา้ตา่งๆ โดยมหีัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําแกท่า่น 

 รายการแนะนํา 

- ศาลเจา้ดาไซฟ ุ 
- วัดโทโชจ ิ

- สวนสาธารณะรมิทะเล โมโมช ิและหอคอยฟกุโุอกะ 

- ยา่นซุม้ขายอาหารสไตลย์าไตรมิแมนํ่า (Yatai Food Stall)  

    (ไมม่บีรกิารอาหารกลางวนั และคํา เพอืสะดวกในการทอ่งเทยีวของท่าน) 

 พักท ีMONTE HERUMANA FUKUOKA HOTEL  

พฤหสัฯ 3 ม.ค. 62 ฟคุโุอกะ – กรงุเทพฯ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ตลอดวัน เชญิท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดนิเล่น ชอ้ปปิงในย่านการคา้ต่างๆ โดยมหีัวหนา้ทัวร์ให ้
คําแนะนําแกท่า่น  



 
 - ยา่นเท็นจนิ (Tenjin) อาจจะเป็นยา่นทเีรยีกวา่เป็นหัวใจของเมอืงฟกูโุอกะหรอืเกาะควิชเูลยก็ได ้

เรยีกวา่เป็น Downtown Area ของเมอืงฟกูโุอกะ โดยในบรเิวณนจีะมรีา้นรวง ถนนคนเดนิ และหา้ง
ใหญ่ๆ  มารวมตัวกันอยูม่ากมาย เรยีกว่าถา้ตังใจจะมาเดนิชอ้ปปิงซอืของกันจรงิๆ วันเดยีวก็ไมพ่อ 
มีส ินคา้ใหเ้ลือกซือหลากหลายชนิด ตังแต่เครืองใชไ้ฟฟ้า เสือผา้ แบรนเนมด์ หนังสือ 
เครอืงสําอางคต์า่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

 - คาแนล ซติ ีฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ และรา้นอาหารขนาดใหญ่ตังอยู่
รมินํา ภายในมกีารขดุคลองใหไ้หลผา่นใจกลางหา้งแหง่นีดว้ย นอกจากนันยังมโีรงภาพยนตร ์โรง
ละคร รา้นตูเ้กมส ์รวมทงัโรงแรมอกี 2 แห่ง ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นพนืทเีปิดโล่งๆ กวา้งๆ มรีูปทรง 
และสสีันทีแปลกตาเพอืใหไ้ดบ้รรยากาศทน่ีาตนืตาตนืใจ ตรงกลางของคลองจําลองนีจะมกีาร
แสดงนําพุแสงสเีสยีง ตังแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครงึชัวโมง มรีา้นคา้มากกว่า 250 รา้น ทังรา้นทมีี
เฉพาะในญปีุ่ น และรา้นมาจากตา่งประเทศ มรีา้นอาหารใหบ้รกิารหลากหลายแบบทังอาหารญปีุ่ น 
และอาหารชาตอินืๆ ในราคาทไีมไ่ดแ้พงกวา่ขา้งนอกมากนัก โดยเฉพาะทชีนั 5 จะมสีว่นทเีรยีกว่า 
ราเมน สเตเดยีม ทจีะมรีา้นราเมนทมีาจากสว่นต่างๆ ของประเทศญปีุ่ น รวมทังราเมนสไตลฟ์คุุโอ
กะทเีรยีกวา่ฮากาตะราเมนดว้ย  

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนชอ้ปปิงแบบมงุหลังคาทเีกา่แกท่สีดุของฟคุโุอกะ 
ตลอดทังสองขา้งทางเดนิยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่รอ้ยรา้น สนิคา้ก็มเีลอืกซอืมากมาย
ประเภททังเสอืผา้ ของกนิ ของใช ้ สว่นใหญจ่ะเป็นสนิคา้ทวัๆ ไป ทเีด็ดของทนีคีอืรา้นทมีสีนิคา้
จากเตา้หู ้มทีงัมาสกเ์ตา้หูท้ขีนึชอืของทนี ีและผลติภณัฑนํ์าเตา้หูแ้ท ้ๆ  ของฟกุโุอกะทตีอ้งลอง 

 - ชอ้ปขนมของฝากท ีสถาน ีHakata ใครทจีะหาซอืของฝาก หรือชมิของอร่อยแบบไม่ตอ้ง
เดนิทางไปไหนไกล ไปหากนัไดท้สีถาน ีHakata ทตีกึ Deito ซงึเชอืมตอ่อยูก่บัตัวสถานเีลย ตกึนมี ี
3 ชนั คอืชนัใตด้นิ ชนั 1 และชนั 2 โดยรา้นขนม รา้นของฝากนานาชนดิจะอยูท่ชีนั 1 มทีังโซนที
เรยีกว่า Hakata Souvenir Street บรเิวณนันยังมชี็อปเล็กๆ อกีเพยีบมทีังขนมหรอืของฝากยอดฮติ
ทัวๆ ไปไมว่า่จะเป็น ชอ็คโกแล็ต คทิแคทรสตา่งๆ ชาเขยีวและอนืๆ อกีมากมาย 

 - หรอืจะตามเสยีง ดอง ดอง ดอง ดองก ีดองกโีฮเต ้... เสยีงเพลงสไตลอ์นเิมะทเีปิดใหล้กูคา้คุน้หู
ตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลูกคา้ทมีาใชบ้รกิารของรา้นเป็นภาษาต่างๆ ถงึ 5 ภาษา
รวมถงึภาษาไทย เป็นเสยีงเพลงทเีป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับรา้น “ดองกโีฮเต”้ หรอืทหีลายๆ คน
เรยีกกนัวา่ รา้นดองก ีรา้นขายสนิคา้อปุโภค-บรโิภคราคารวมภาษีแลว้สดุประหยดัของญปีุ่ น 

 (อาหารกลางวันตามอธัยาศยั เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งเต็มท)ี 

 

16.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทยีวบนิ TG-8085 

23.00 น. ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

-/////////////////////////- 

 



 
อตัราคา่บรกิาร สําหรบัคณะอยา่งตาํ 35 ทา่น 

ผูใ้หญพั่กหอ้งคู ่(2 ทา่น / 1 หอ้ง) 44,900.- บาท 

ผูใ้หญพั่กหอ้งเดยีว  53,600.- บาท 

เด็กอาย ุ6 – 11 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ 44,300.- บาท 

เด็กอาย ุ2 – 5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 34,900.- บาท 

หมายเหต ุ  กรณตีอ้งการเดนิทางโดยทนัีงชนัธรุกจิ ราคาเพมิทา่นละ 22,000.- บาท 

อตัราคา่บรกิารนรีวม  
•  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ โดยสายการบนิไทย (TG)  
•  คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีนํามนั และประกนัภยัทุกแหง่  
•  คา่ทพีัก หอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอืระดับเดยีวกนั  
•  คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทไีดร้ะบไุวใ้นรายการ  
•  คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท์คีอยอานวยความสะดวกใหก้บัทา่นในตลอดการเดนิทาง  
•  คา่ทปิคนขบัรถตลอดการเดนิทาง 
•  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลอนัเนอืง  จาก

อบุตัเิหต ุไวใ้นวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท 

• นําหนักกระเป๋า 40 กโิลกรัม สําหรับทีนังชันธุรกจิ และนําหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม สําหรับทนัีงชันประหยัด 
กรณนํีาหนักเกนิจากทกํีาหนด ทางสายการบนิจะขอเรยีกเก็บเงนิเพมิ  

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
•  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ ค่าอาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการทัวร,์ คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
•  คา่ปรับ สาหรับนําหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกําหนดไว ้ 
•  คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
•  คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
•  คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,500 เยน ตลอดการเดนิทาง 
•  คา่ภาษีหกั ณ ทจีา่ย และคา่ภาษีมลูคา่เพมิ  

เงอืนไขการชําระเงนิ  
• กรุณายนืยันการเดนิทาง และชําระเงนิมัดจํา ภายใน 48 ชวัโมงนับจากการสํารองทนัีง ท่านละ 20,000.- บาท 

และกรุณาแฟกซ ์หรอื อเีมลห์นา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทางเพอืทําการจองทนัีง ในกรณีเดนิทางชันธุรกจิ มัดจํา
ทา่นละ 30,000 บาท   

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บคา่ทวัรท์งัหมดกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 20 วัน  

หมายเหต ุ
1.  ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

2.  บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การเมอืง, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การจราจรตดิขดั  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากว่ามกีารนําสงิของผดิกฎหมาย หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืม
เสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ หรอืโดนปฎเิสธการเขา้เมอืงทังในประเทศและ
ตา่งประเทศ ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทพํีานักอยูใ่นประเทศไทย หรอืเหตกุารณ์ทเีหนอืการณ์ควบคมุ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

6. เมอืทา่นตกลงชําระคา่มดัจําหรอืคา่ทัวรทั์งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทังหมด 


