
 

 

 

 

 

 

 

ทวัรญ์ปีุ่ นปีใหม ่
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  บินตรงโดยสายการบินไทย (TG) // ทีพกัดี โรงแรม 4 ดาว   

  เยอืนเบปปุ เมืองหลวงแห่งออนเซ็น  ชม บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) บ่อนาํร้อนสีฟ้าอมเขียวสวยทีสุด 

  ชมหมู่บา้น OTOP  หมู่บ้านยูฟูอนิ เมืองแห่งสายนาํ ขนุเขา เต็มไปดว้ยร้านคา้ ร้านอาหาร  

และคาเฟ่ทีตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมทีสวยงาม      

  ชมความงามของ ภูเขาไฟอะโสะ ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ 

  ชอ้ปปิงแบบจุใจที โทสึพรีเมียมเอาท์เล็ต (ช้อปปิง Lucky BAG และยา่นการคา้ใจกลาง เมืองฟุคุโอกะ 

  นาํดืม วนัละ 1 ขวด   

 

กาํหนดการเดนิทาง 

วันเสารท์ ี29 ธ.ค.61 สนามบนิสวุรรณภมู ิ(ประเทศไทย)    

22.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ชนั 4 หนา้เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย อนิเตอร ์ ประต ู 3 แถว C 

โดยมเีจา้หนา้ทบีรษัิท คอยอํานวยความสะดวก และดําเนนิการดา้นเอกสารแกท่า่น 

วันอาทติยท์ ี30 ธ.ค.61 กรงุเทพฯ – ฟคุโุอกะ – หมูบ่า้น OTOP ยฟูอูนิ -  เบปปเุมอืงหลวงออนเซนของญปีุ่ น – บอ่
ทะเลเดอืด - โออติะ   

00.50 น.       เหนิฟ้าสูเ่มอืงฟคุโุอกะ โดยเทยีวบนิท ีTG 8082 (ใชเ้วลาเดนิทาง 5.30 ชม.) 

08.20 น. ถงึสนามบนิ เมอืงฟุคโุอกะ เมอืงทใีหญ่ทสีดุบนเกาะควิช ูเกาะใหญ่ตอนใตสุ้ดของประเทศญปีุ่ น เป็น

เมอืงศูนยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย ์ หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสอืเดนิทาง และพธิกีารศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นยฟููอนิ หมูบ่า้นเล็กๆ ทตีังอยูบ่นทรีาบกลางหบุเขาของจังหวัดโออติะ บนเกาะควิ

ช ูเชญิท่าน เดนิชมหมูบ่า้นยูฟูอนิ หมูบ่า้นตน้แบบ OTOP ของญปีุ่ น ปัจจุบันมนัีกท่องเทยีวเขา้มาถงึ

วันละ 11,000 คน ภายในหมูบ่า้นมรีา้นคา้การฝีมอืมากมาย ชมรา้นเครอืงแกว้ รา้นขนมญปีุ่ นปรุงใหม่

รอ้นๆ และสะอาด สามารถเลือกซอืของฝากของทรีะลกึมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลา

พันธุท์หีายากนานาชนดิทอีาศัยอยูใ่นทะเลสาบอยา่งเป็นธรรมชาต ิ

 

บา่ย  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเบปป ุชม บอ่ทะเลเดอืด (Sea Hell) บอ่นํารอ้นสฟ้ีาอมเขยีว ทไีดร้ับการยอมรับ

วา่เป็นบอ่นํารอ้นทสีวยทสีดุในบรรดาบอ่นํารอ้นแปลกในเมอืงนี โดยจะปล่อยควันสขีาวพวยพุ่งจากรอบ

(อิสระอาหารกลางวนัเพือให้ทา่นได้เดินชม และเลือกซือของ อย่างจใุจ)   



 

 

บอ่ตลอดเวลา ซงึบอ่ทะเลเดอืดเกดิขนึภายหลังการระเบดิของภเูขาไฟเมอื 1,000 ปีกอ่น ใหท้่านไดม้ี

เวลาไดอ้บทรายรอ้น หรอือาบออนเซน (ไมร่วมในคา่ทัวร)์ จากนันเดนิทางสูท่พัีก ณเมอืงโออติะ 

 

 

 

 

. 

คํา   รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

  พกัคา้งคนื ณ โรงแรม REMBRANDT OITA () หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัจนัทรท์ ี31 ธ.ค.61  โออติะ – ภเูขาไฟอะโสะ – ทุง่หญา้คชุาเชนร ิ -  คมุาโมโต ้– ปราสาทคมุาโมโต ้
(ถา่ยรปู) –  คมุะมง สแคว ์– เมอืงจําลอง SAKURANO BABA JOSAIEN  – ศาลเจา้คมุาโต ้อนิาร ิ 

07.30 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. นําท่านเดนิทางสู่วนอุทยานแหง่ชาตอิะโสะ ทตีังของภเูขาไฟอะโสะทใีหญ่ทสีุด และยังคุกรุ่นอยู่ใจ

กลางเกาะควิช ูหอ้มลอ้มดว้ยทุ่งหญา้เขยีวขจ ีทะเลสาบ ป่าไม ้บ่อ

นําพุรอ้น ปัจจุบันเป็นภูเขาไฟทีมขีนาดใหญ่ทีสุดบนเกาะควิชูดว้ย

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 120 กโิลเมตร ความงามสะดุดตา จนมผีูข้นานนาม

ว่าเป็นภเูขาไฟฟจูลิูกท ี2 ของประเทศญปีุ่ น  ผ่านชม ทุง่หญา้คซุา

เซนร ิมลีักษณะเป็นทุง่หญา้พนืราบ รปูรา่งสเีหลยีมทถีกูปกคลุมดว้ย

ตน้หญา้เขยีวขจ ีซงึเป็นทัศนียภาพทมีคีวามสวยงามมาก ซงึมพีนืที

โดยรวม 785,000 ตารางเมตร มศีนูยก์ลางเป็นสระนําขนาดใหญ ่โดยมมีา้ยนืเล็มหญา้อยูร่อบบรเิวณ ซงึ

เป็นภาพความงดงามตามธรรมชาตแิบบชนบท ถงึกับมนัีกประพันธ ์และนักเขยีนจํานวนมากแต่งโคลง

กลอนเอาไว ้

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   

บา่ย. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคมุาโมโต ้เมอืงทมีคีวามรม่รนืและเป็นจุดยทุธศาสตรท์สํีาคัญสมยัสงครามกลาง

เมอืงของญปีุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นเมอืงปากประตอูทุยานแหง่ชาตอิะโสะ ซงึเป็นทตีังของภเูขาไฟสอง

ลกู คอื ภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟควิยวิ   

 

 

 

 

 



 

 

 นําท่านชมปราสาทคุมาโมโต ้(ถ่ายรูปจากภายนอก) ตัวปราสาทตัง

ตระหงา่นอยูบ่นเนนิเขากลางเมอืงคุมาโมโต ้ในสถาปัตยกรรมคลาสสกิที

มคีวามสวยงาม อายุกว่า 420 ปี ภายในปราสาทมหีอ้งโถงเป็นทเีก็บ

สมบัต ิวัตถุมคี่า รูปภาพปราสาทต่างๆ และไดรั้บฉายา ปราสาทดํา สรา้ง

ขนึโดยขนุพลผูโ้ดง่ดัง คโิยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 ภายในเปิดเป็น

พพิธิภัณฑแ์สดงวัตถุโบราณ  นําชม เมอืงโบราณ Sakurano Baba 

Josaien  บรเิวณเชงิเขาของปราสาท ออกแบบและตกแต่งสไตลย์อ้น

ยุคใหเ้ขา้กับบรรยากาศเมอืงเก่า ซงึจะมรีา้นคา้จําหน่ายของทีระลกึ 

ขนมขนึชอืของเมอืงคมุาโมโต ้และรา้นอาหารตา่งๆ มากมาย   ไดเ้วลา

นําทา่นชม ศาลเจา้คมุาโมโต ้อนิาร ิ(Kumamoto Inari Shrine) 

ศาลเจา้ของนกิายชนิโตทมีคีวามเกา่แกน่ถีกูสรา้งขนึตังแตปี่ ค.ศ.1496 มาจากความเชอืและศรัทธา และ

สว่นหนงึในการปกป้องปกป้องปราสาทคมุาโมโ้ต(้Kumamoto Castle) จากสงิชวัรา้ยทังปวง  

คํา   รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

  พักคา้งคนื ณ โรงแรม KUMAMOTO CASTLE  () หรอืเทยีบเทา่ 

วนัองัคารท ี01 ม.ค.62  คมุาโมโต ้–ชมิาบาระ เมอืงปลาคราฟ – นางาซาก ิ– คฤหาสนโ์กลฟ์เวอร ์ - 
โบสตโ์ออรุะ เกา่แกท่สีดุในญปีุ่ น(ถา่ยรปู) -  สวนสนัตภิาพ                                                          

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.15 น. เชค็เอา้ทจ์ากโรงแรมทพีัก จากนันเดนิทางสูท่า่เรอืเมอืงคมุาโมโต ้

09.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงชมิาบาระ เมอืงแหง่ปลาคารฟ์ของญปีุ่ น เป็นเมอืงทอ่งเทยีวทอีดุมไปดว้ยแหล่งนํา

ใตด้นิ โดย เรอืเฟอรร์ ีเรอืเดนิสมทุรขนาดใหญ ่ สามารถบรรทุกรถยนตไ์ดนั้บสบิคันขา้มทะเล ระหว่าง

ทางทา่นจะเพลดิเพลนิกบัการใหอ้าหารฝงูนกนางนวลจํานวนมาก ทบีนิตามมาสง่ทา่น 

10.00 น.  ถงึเมอืงชมิาบาระ นําท่าน เดนิเทยีวชมเมอืงชมิาบาระ (หากมเีวลาพอ)  เมอืงทีมที่อระบายนําใส

สะอาดจนมองเห็นปลาคารฟ์หลากสสีนัทอีาศัยอยูต่ามบอ่นํา และคนํูาตา่งๆ ขา้งทอ้งถนน นอกจากนยีงัมี

ชอืเสยีงในเรืองของ ออนเซ็น จากนําพุรอ้นตามธรรมชาตทิมีลีักษณะพเิศษตรงทมีสี่วนผสมของแร่

กํามะถัน และมคีวามเป็นกรดสงู มสีรรพคณุในการชว่ยบําบดั และรักษาส ุขภาพ ชมบา้นเรอืนทไีดร้ับการ

อนุรักษ์อยา่งด ี   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย . ออกเดนิทางสู่ เมอืงนางาซาก ิเมอืงเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตร ์

เป็นเมอืงท่าทางการคา้ จุดแรกเรมิทอีารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ไดแ้พร่เขา้สู่

ประเทศญปีุ่ นเมอือดตี  

 นําชม คฤหาสนโ์กลฟ์เวอร ์สไตลย์โุรปทสีรา้งโดย Mr. Thomas Glover ดว้ย

ความชนืชอบบรรยากาศความสวยงามของเมอืงนางาซากแิต่ยังคงความเป็นอยู่

แบบสกอตแลนด์ จงึไดค้ดิรเิรมิในการสรา้งคฤหาสน์สไตล์ยุโรป ขนึมาในปี 

ค.ศ. 1863 จนไดรั้บ รางวัล Second Class Order of the Rising Sun ในสมัย

นัน  แวะถ่ายรูป (ภายนอก) ของ โบสถโ์ออุระ (Oura Catholic Church) ตังอยูใ่กลก้ับสวนโกลฟ์

เวอร ์(Glover Garden) เป็นโบสถค์รสิตศาสนานกิายคาทอลกิ สรา้งขนึในชว่งปี ค.ศ. 1863 แลว้เสร็จใน

ปี ค.ศ. 1867 ซงึเป็นปีสดุทา้ยของสมยัเอโดะ นับไดว้า่เป็นโบสถท์มีอีายเุกา่แกม่ากทสีดุในประเทศญปีุ่ น

และยงัไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตทิมีคีวามเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเพยีงแห่งเดยีวใน

ญปีุ่ นอกีดว้ย  นําท่านชม สวนสนัตภิาพ สรา้งขนึเพอืระลกึถงึเหตุการณ์การทงิระเบดิปรมาณู เตอืนใจ

ชาวนางาซาก ิใหร้ะลกึถงึเหตุการณ์เมอืครังสงครามโลกครัง  ท ี2 ในวันท ี9 สงิหาคม ค.ศ. 1945 

ภายในสวนแหง่น ีไดส้รา้งอนุสาวรยีร์ปูแบบตา่งๆ เพอืแสดงใหเ้ห็นถงึสญัลักษณแ์หง่สนัตภิาพ และความ

สงบสขุของมนุษยชาต ิอกีทังยังมนํีาพุ และแผ่นศลิาหนิสดํีา ทสีรา้งขนึเพอืไวอ้าลัยแด่ผูเ้คราะหร์า้ยที

เสยีชวีติ เนอืงจากระเบดิปรมาณู และนําพนุสีรา้งเพอืไวอ้าลัยแด่ผูท้ขีาดนํา ภายหลังจากทังเมอืงเต็มไป

ดว้ยกมัมนัตภาพรังส ี 

 

 

 

 

 

 (อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั) 

           พักคา้งคนื ณ โรงแรม NEW NAGASAKI ()  หรอืเทยีบเทา่   

วนัพุธท ี02 ม.ค.62 นางาซาก ิ –  พพิธิภณัฑเ์กาะเดจมิะ - สะพานแวน่ตา – ไชนา่ทาวน ์– โทสพึรเีมยีม
เอาทเ์ล็ต (ชอ้ปปิง LUCKY BAG) – ฟคุโุอกะ – ชอ้ปปิงเท็นจนิ   

08.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.45 น. หลังเช็คเอาท ์ นําท่านเดนิทางไปชม สะพานแวน่ตา มากาเนะบาช ิ(Meganebashi Brigde) หรอืที

รูจั้กในอกีชอืว่า “สะพานมากาเนะบาช”ิ โดยชอืของสะพานสามารถ

แปลตรงๆตัวว่ากระจกนันเอง สรา้งขนึเมอืปีค.ศ. 1634  เพอืทจีะไวใ้ช ้

แม่นํานาคาจิมะ ลักษณะทีเป็นรูปครึงวงกลม 2 วงติดกันเมือมอง

สะทอ้นนําจะเห็นเป็นวงกลมเต็มวง 2 วง ทําใหม้ีรูปร่างคลา้ยๆ กับ

แว่นตา จงึกลายมาเป็นชอืเรียกทีคุน้หูของคนส่วนมาก ไม่เพียงแค่

ความโดดเดน่ของตัวสะพานเทา่นัน ทนียีงัเป็นสะพานหนิสะพานแรกของประเทศญปีุ่ นอกีดว้ย 



 

 

 นําทา่นเทยีวชม พพิธิภณัฑเ์ดจมิะ ดัดแปลงจากโกดังเกา่ มแีบบจําลองชมุ  ชนบนเกาะเดจมิะในอดตี 

ซงึเคยเป็นชมุชนสําหรับพอ่คา้ชาวตา่งชาตทิจีะ เขา้มาตดิตอ่  คา้ขายหลังจากทญีปีุ่ นไดม้กีารปราบกบฏ

ชมิมาบาระ และปิดประเทศผา่นมา 200 ปี ชมุชนเล็กๆ มกํีาแพงและคนํูาลอ้มรอบ มอีาคารอยูห่ลายหลัง

และมทีางเขา้ออกเพยีงทางเดยีว นอกจากนยีงัมอีาคารแสดงนทิรรศการหลายหลัง โรงภาพยนตรท์บีอก

เลา่เรอืงราวความเป็นมาของอาณาจักรดัตชใ์นแหง่น ีผูท้ไีดนํ้าเอาวทิยาการสมยัใหมเ่ขา้มาในญปีุ่ น 

นําทา่นเทยีวชม ยา่นไชนา่ทาวน ์หรอืนางาซากชินิจไิชน่าทาวน ์ตังอยูท่ยีา่นชนิจมิาจ ิเมอืงนางาซาก ิ

เป็น 1 ใน 3 แหง่ ของชมุชนชาวจนีขนาดใหญใ่นญปีุ่ น ชมตกึรามบา้นเรอืน ซงึเปิดเป็นรา้นคา้ 

รา้นอาหารจนี สงิกอ่สรา้งตา่ง ๆ ในชมุชม เชน่ ศาลเจา้ วัด  ซุม้ประต ูทถีกูสรา้งขนึตามแบบ

สถาปัตยกรรมจนี จนไดเ้วลาอนัควร นําทา่นเดนิทางสูโ่ทสพึรเีมยีมเอาทเ์ล็ต อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงท ี

โทสพึรเีมยีมเอาทเ์ล็ต เป็นเอาทเ์ล็ตมอลลข์นาดใหญซ่งึอาคารออกแบบในสไตลแ์คลฟิอรเ์นยีใต ้ที

ไดรั้บความนยิมมากทสีดุในภมูภิาค  ควิช ูใหท้า่นสนุกสนานกับการเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายใน

ราคาลดพเิศษสดุ อาทเิชน่  Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ  

 หา้มพลาด!! ชอ้ปปิง Lucky BAG (ถงุนําโชค) จากรา้นคา้แบรนดต์่าง ๆ ทจัีดสนิคา้ของเขารวมอยูใ่นถุง

ใบเดยีว และจําหน่ายในราคาพ ิ เศษสดุ ซงึจะทําเฉพาะในชว่งปีใหมร่ะหวา่งวันท ี1-3 มกราคมนีเท่านัน 

(อสิระอาหารกลางวันอธัยาศัย เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งจุใจ)    

  

 ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟุคโุอกะ ศนูยก์ลางแหง่การคมนาคม และธรุกจิตา่งๆ เมอืงทโีดง่ดังมา

จากอตุสาหกรรมผา้ไหม ฮากาตะโอร ิและตุ๊กตาดนิฮากาตะ 

  ชอ้ปปิง - ยา่นเท็นจนิ (Tenjin) อาจจะเป็นยา่นทเีรยีกวา่เป็นหัวใจของเมอืงฟคุโุอกะหรอืเกาะควิชเูลยก็

ได ้เรยีกว่าเป็น Downtown Area ของเมอืงฟคุุโอกะ โดยในบรเิวณนีจะมรีา้นรวง ถนนคนเดนิ และหา้ง

ใหญ่ๆ  มารวมตัวกนัอยูม่ากมาย เรยีกวา่ถา้ตังใจจะมาเดนิชอ้ปปิงซอืของกนัจรงิๆ วันเดยีวก็ไมพ่อ มสีนิคา้

ใหเ้ลอืกซอืหลากหลายชนดิ ตังแต่เครอืงใชไ้ฟฟ้า เสอืผา้แบรนเนมด ์หนังสอื เครอืงสําอางคต์่างๆ รวม

ไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 (อสิระอาหารกลางคําอธัยาศัย เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งจใุจ)    

   พักคา้งคนื ณ โรงแรม RESOL TRINITY HAKATA ()  หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

วนัพฤหสับดที ี03 ม.ค.62  ฟุคโุอกะ – ชอ้ปปิง LUCKY BAG  *เต็มวนั* - กรงุเทพฯ 

08.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ตลอดวัน เชญิท่านอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรอืเดนิเล่น ชอ้ปปิงในย่านการคา้ต่างๆ มหีัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําแก่

ทา่น  

 - ยา่นเท็นจนิ (Tenjin) อาจจะเป็นยา่นทเีรยีกว่าเป็นหัวใจของเมอืงฟคุุโอกะ

หรอืเกาะควิชเูลยก็ได ้เรยีกว่าเป็น Downtown Area ของเมอืงฟคุุโอกะ โดย

ในบรเิวณนจีะมรีา้นรวง ถนนคนเดนิ  และหา้งใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยูม่ากมาย 

เรยีกว่าถา้ตังใจจะมาเดนิชอ้ปปิงซอืของกันจรงิๆ วันเดยีวก็ไม่พอ มสีนิคา้ให ้

เลอืกซอืหลากหลายชนิด ตังแต่เครอืงใชไ้ฟฟ้า เสอืผา้แบรนเนมด์ หนังสอื 

เครอืงสําอางคต์า่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

- คาแนล ซติ ีฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ และรา้นอาหารขนาดใหญ่ตังอยูร่มินํา 

ภายในมกีารขดุคลองใหไ้หลผา่นใจกลางหา้งแหง่นดีว้ย นอกจากนันยงัมโีรงภาพยนตร ์โรงละคร รา้นตูเ้กมส ์

รวมทังโรงแรมอกี 2 แห่ง ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นพนืทเีปิดโล่งๆ กวา้งๆ มรีูปทรง และสสีันทแีปลกตาเพอืให ้

ไดบ้รรยากาศทน่ีาตนืตาตนืใจ ตรงกลางของคลองจําลองนีจะมกีารแสดงนําพุแสงสเีสยีง ตังแต่เปิดจนปิด 

ทุกๆ ครึงชัวโมง มีรา้นคา้มากกว่า 250 รา้น ทังรา้นทีมีเฉพาะในญีปุ่ น และรา้นมาจากต่างประเทศ มี

รา้นอาหารใหบ้รกิารหลากหลายแบบทังอาหารญปีุ่ น และอาหารชาตอินืๆ ในราคาทไีมไ่ดแ้พงกว่าขา้งนอก

มากนัก โดยเฉพาะทีชัน 5 จะมสี่วนทเีรียกว่า ราเมน สเตเดียม ทจีะมรีา้นราเมนทีมาจากส่วนต่างๆ ของ

ประเทศญปีุ่ น รวมทังราเมนสไตลฟ์คุโุอกะทเีรยีกวา่ฮากาตะราเมนดว้ย 

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนชอ้ปปิงแบบมงุหลังคาทเีกา่แกท่สีดุของฟคุุโอกะ ตลอด

ทังสองขา้งทางเดนิยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่ารอ้ยรา้น สนิคา้ก็มเีลอืกซอืมากมายประเภททัง

เสอืผา้ ของกนิ ของใช ้ส่วนใหญ่จะเป็นสนิคา้ทัวๆ ไป ทเีด็ดของทนีีคอืรา้นทมีสีนิคา้จากเตา้หู ้มทัีงมาสก์

เตา้หูท้ขีนึชอืของทนี ีและผลติภณัฑนํ์าเตา้หูแ้ท ้ๆ  ของฟคุโุอกะทตีอ้งลอง 

 - ชอ้ปขนมของฝากท ีสถาน ีHakata ใครทจีะหาซอืของฝาก หรอืชมิของอร่อยแบบไม่ตอ้งเดนิทางไป

ไหนไกล ไปหากนัไดท้สีถาน ีHakata ทตีกึ Deito ซงึเชอืมตอ่อยูก่บัตัวสถานเีลย ตกึนมี ี3 ชนั คอืชนัใตด้นิ 

ชนั 1 และชนั 2 โดยรา้นขนม รา้นของฝากนานาชนดิจะอยู่ทชีัน 1 มทีังโซนทเีรยีกว่า Hakata Souvenir 

Street บรเิวณนันยงัมชีอ็ปเล็กๆ อกีเพยีบมทีงัขนมหรอืของฝากยอดฮติทัวๆ ไปไมว่่าจะเป็น ช็อคโกแล็ต คิ

ทแคทรสต่างๆ ชาเขยีวและอนืๆ อกีมากมาย - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองก ีดองกโีฮเต ้... 

เสยีงเพลงสไตลอ์นเิมะทเีปิดใหล้กูคา้คุน้หตูลอดเวลา สลับกบัประกาศขอบคณุลูกคา้ทมีาใชบ้รกิารของรา้น

เป็นภาษาตา่งๆ ถงึ 5 ภาษารวมถงึภาษาไทย เป็นเสยีงเพลงทเีป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับรา้น “ดองกโีฮเต”้ 

หรอืทหีลายๆ คนเรยีกกันว่า รา้นดองก ีรา้นขายสนิคา้อุปโภค-บรโิภคราคารวมภาษีแลว้สุดประหยัดของ

ญปีุ่ น (อาหารกลางวันตามอธัยาศัย เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งเต็มท)ี  

 

 

 

 

 

 



 

 

หา้มพลาด!! ชอ้ปปิง Lucky BAG (ถงุนําโชค) จากรา้นคา้แบรนดต์่าง ๆ ทจัีดสนิคา้ของเขารวมอยูใ่นถุงใบเดยีว 

และจําหน่ายในราคาพเิศษสดุ ซงึจะทําเฉพาะในชว่งปีใหมร่ะหวา่งวันท ี1-3 มกราคมนเีทา่นัน  

16.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.00 น. เหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทยีวบนิ TG 8085  (ใชเ้วลาเดนิทาง 5.30 ชม.) 

23.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ............พรอ้มความประทับใจ  

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

อัตราค่าบริการ สาํหรับคณะอย่างตาํ 35 ท่าน 

ผู้ ใหญ่พกัห้องคู ่(2 ท่าน / 1 ห้อง) 49,900.- บาท 

ผู้ ใหญ่พกัห้องเดียว 58,600.- บาท 

เด็กอาย ุ6-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 49,300.- บาท 

เด็กอาย ุ2-5 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมมี่เตียงเสริม 39,900.- บาท 

หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยทีนงัชนัธุรกิจ ราคาเพมิทา่นละ 22,000.- บาท 

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

อบุตัเิหต ุไวใ้นวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท 
• นําหนักกระเป๋า 40 กโิลกรมั สําหรับทนัีงชนัธรุกจิ และนําหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม สําหรับทนัีงชนัประหยดั กรณี

นําหนักเกนิจากทกํีาหนด 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  
• กรณุายนืยนัการเดนิทาง และชําระเงนิมดัจํา ภายใน 48 ชวัโมงนับจากการสํารองทนัีง ทา่นละ 20,000 บาท และ

กรณุาแฟกซ ์ หรอื อเีมลห์นา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทางเพอืทําการจองทนัีง ในกรณเีดนิทางชนัธรุกจิ มดัจําทา่นละ 
30,000 บาท   

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บคา่ทวัรท์งัหมดกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 20 วัน  

 

 



 

 

หมายเหต ุ 
1.  ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 
2.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน

, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การจราจรตดิขดั  
3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากวา่มกีารนําสงิของผดิกฎหมาย หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ย

เหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ หรอืโดนปฎเิสธการเขา้เมอืงทังในประเทศและตา่งประเทศ ซงึ
อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิ
หรอื คนตา่งดา้วทพํีานักอยูใ่นประเทศไทย หรอืเหตกุารณ์ทเีหนอืการณค์วบคมุ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

6. เมอืทา่นตกลงชําระคา่มดัจําหรอืคา่ทัวรท์งัหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบจองทวัร ์KYUSHU  HIGHLIGHT FREE & EASY 

29 ธนัวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 

 

1. รายการทีจอง ................................................................................................................... 

 

2. ชือ / นามสกุล ผูจ้อง.......................................................................................................... 

 

3. ชือ / นามสกุล  ผูเ้ดินทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 

1. .................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................. 

4. .................................................................................................................. 

5. .................................................................................................................. 

6. .................................................................................................................. 

 

4. เบอร์ติดต่อ ................................................................................................................................. 

 

5. ทีอยูปั่จจุบนั (ทีติดต่อไดส้ะดวก) ................................................................................................... 

 

 

6. ประเภทห้องพกั 

6.1  ห้องพกัผูใ้หญ ่2 ท่าน  (TWN / DBL)   ..... หอ้ง    

6.2  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักบั 1 ผู้ใหญ่  ..... ห้อง 

6.3  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักบั 2 ผู้ใหญ่  ..... ห้อง (มีเตียง) 

6.4  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักบั 2 ผู้ใหญ่  ..... ห้อง (ไมมี่เตียง) 

6.5 ห้องพกัผู้ ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม   ..... ห้อง    

6.6 ห้องพกั 1 ท่าน (SGL)      ..... ห้อง     

7. อาหาร         ไม่ทานเนือววั ไม่ทานเนือหมู ไม่ทานสัตวปี์ก ทานมงัสวรัิติ 

อืนๆ ............................................................ 

8. เคยโดนปฎิเสธวซ่ีาหรือไม่ ไม่เคย เคย   ประเทศ .................................. 

 


