
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  บินตรงโดยสายการบินไทย (TG) // ที่พักดี โรงแรม 4 ดาว   

  เยือนเบปปุ เมืองหลวงแห่งออนเซน็  ชม บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) บ่อน ำ้ร้อนสฟ้ีำอมเขียวสวยที่สดุ 

  ชมหมู่บ้ำน OTOP  หมู่บา้นยูฟูอิน เมืองแห่งสำยน ำ้ ขุนเขำ เตม็ไปด้วยร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร  

และคำเฟ่ที่ตกแต่งด้วยสถำปัตยกรรมที่สวยงำม      

  ชมควำมงำมของ ภูเขาไฟอะโสะ ทุ่งหญา้คุซาเซนริ 

  ช้อปป้ิงแบบจุใจที่ โทสึพรีเมีย่มเอาทเ์ล็ต (ชอ้ปปิง Lucky BAG และย่ำนกำรค้ำใจกลำง เมืองฟุคุโอกะ 

  น ำ้ดื่ม วันละ 1 ขวด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัเสารที์ ่29 ธ.ค.61 (1) สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)    

22.30 น. พร้อมกนั ณ ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมูิ ช้ัน 4 หน้ำเคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย อนิเตอร์ ประตู 3 แถว C โดย

มีเจ้ำหน้ำที่บริษัท คอยอ ำนวยควำมสะดวก และด ำเนินกำรด้ำนเอกสำรแก่ทำ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัอาทิตยที์ ่30 ธ.ค.61(2) กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – หมู่บา้น OTOP ยูฟูอิน -  เบปปุเมืองหลวงออนเซนของ

ญีปุ่่น –บ่อทะเลเดือด - โออิตะ   

00.50 น.       เหินฟ้ำสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG 8082 (ใชเ้วลาเดินทาง 5.30 ชม.) 

08.20 น. ถึงสนำมบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกำะคิวชู เกำะใหญ่ตอนใต้สดุของประเทศญ่ีปุ่น เป็นเมือง

ศูนย์กลำงด้ำนกำรค้ำพำณิชย์  หลังผ่ำนกำรตรวจลงตรำหนังสือเดินทำง และพิธกีำรศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 

10.00 น. ออกเดินทำงสู่ หมู่บา้นยูฟูอิน หมู่บ้ำนเลก็ๆ ที่ต้ังอยู่บนที่รำบกลำงหุบเขำของจังหวัดโออติะ บนเกำะคิวชู  

 เชิญทำ่น เดินชมหมู่บา้นยูฟูอิน หมู่บ้ำนต้นแบบ OTOP ของญ่ีปุ่น ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ำมำถึงวันละ 

11,000 คน ภำยในหมู่บ้ำนมีร้ำนค้ำกำรฝีมือมำกมำย ชมร้ำน

เคร่ืองแก้ว ร้ำนขนมญ่ีปุ่นปรุงใหม่ร้อนๆ และสะอำด สำมำรถ

เลือกซ้ือของฝำกของที่ระลึกมำกมำย ชมทะเลสำบเก่ำแก่โบรำณ 

ชมปลำพันธุท์ี่หำยำกนำนำชนิดที่อำศัยอยู่ในทะเลสำบอย่ำงเป็น

ธรรมชำติ (อิสระอาหารกลางวนัเพื่อให้ท่านไดเ้ดินชม และเลือกซ้ือของ อยา่งจุใจ)   

http://bit.ly/2NMk5YE


บ่ำย  ออกเดินทำงสู่ เมืองเบปปุ  ชม บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) บ่อน ำ้ร้อนสฟ้ีำอมเขียว ที่ได้รับกำรยอมรับว่ำ

เป็นบ่อน ำ้ร้อนที่สวยที่สดุในบรรดำบ่อน ำ้ร้อนแปลกในเมืองน้ี โดยจะปล่อย

ควันสขีำวพวยพุ่งจำกรอบบ่อตลอดเวลำ ซ่ึงบ่อทะเลเดือดเกดิขึ้นภำยหลังกำร

ระเบิดของภเูขำไฟเมื่อ 1,000 ปีก่อน  ให้ทำ่นได้มีเวลำได้อบทรำยร้อน หรือ

อำบออนเซน (ไม่รวมในค่ำทวัร์) จำกน้ันเดินทำงสู่ทพัีก ณเมืองโออิตะ 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

   พักค้ำงคืน ณ โรงแรม REMBRANDT OITA () หรือเทียบเท่า  

วนัจนัทรที์ ่31 ธ.ค.61 (3) โออิตะ – ภูเขาไฟอะโสะ – ทุ่งหญา้คุชาเชนริ  -  คุมาโมโต ้–  

   ปราสาทคุมาโมโต ้(ถ่ายรูป) –  คุมะมง สแคว ์– เมืองจ าลอง Sakurano Baba       

   Josaien  – ศาลเจา้คุมาโต ้อินาริ  

07.30 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

08.30 น. น ำทำ่นเดินทำงสู่วนอุทยานแห่งชาติอะโสะ ที่ต้ังของภเูขำไฟอะโสะที่ใหญ่ที่สดุ และยังคุกรุ่นอยู่ใจกลำง

เกำะคิวชู ห้อมล้อมด้วยทุ่งหญ้ำเขียวขจี ทะเลสำบ ป่ำไม้ บ่อน ำ้พุร้อน ปัจจุบันเป็นภเูขำไฟที่

มีขนำดใหญ่ที่สดุบนเกำะคิวชูด้วยเส้นผ่ำศูนย์กลำง 120 กโิลเมตร ควำมงำมสะดุดตำ จนมีผู้

ขนำนนำมว่ำเป็นภเูขำไฟฟูจิลูกที่ 2 ของประเทศญ่ีปุ่น  ผ่ำนชม ทุ่งหญา้คุซาเซนริ มี

ลักษณะเป็นทุ่งหญ้ำพ้ืนรำบ รูปร่ำงสี่เหล่ียมที่ถูกปกคลุมด้วยต้นหญ้ำเขียวขจี ซ่ึงเป็น

ทศันียภำพที่มีควำมสวยงำมมำก ซ่ึงมีพ้ืนที่โดยรวม 785,000 ตำรำงเมตร มีศูนย์กลำงเป็น

สระน ำ้ขนำดใหญ่ โดยมีม้ำยืนเลม็หญ้ำอยู่รอบบริเวณ ซ่ึงเป็นภำพควำมงดงำมตำมธรรมชำติ

แบบชนบท ถึงกบัมีนักประพันธ ์และนักเขียนจ ำนวนมำกแต่งโคลงกลอนเอำไว้ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร   

บ่ำย. น ำทำ่นเดินทำงสู่ เมืองคุมาโมโต ้ เมืองที่มีควำมร่มร่ืนและเป็นจุดยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญสมัยสงครำมกลำง

เมืองของญ่ีปุ่น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปำกประตูอุทยำนแห่งชำติอะโสะ ซ่ึงเป็นที่ต้ังของภเูขำไฟสอง

ลูก คือ ภเูขำไฟอะโสะ และภเูขำไฟคิวยิว  น ำทำ่นชมปราสาทคุมาโมโต ้ (ถ่ำยรูปจำกภำยนอก) ตัว

ปรำสำทตั้งตระหง่ำนอยู่บนเนินเขำ

กลำงเมืองคุมำโมโต้ ใน

สถำปัตยกรรมคลำสสกิที่มีควำม

สวยงำม อำยุกว่ำ 420 ปี ภำยใน

ปรำสำทมีห้องโถงเป็นที่เกบ็สมบัติ 

วัตถุมีค่ำ รูปภำพปรำสำทต่ำงๆ และได้รับฉำยำ ปรำสำทด ำ สร้ำงขึ้นโดยขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมำสะ คะโตะ 

ในปี ค.ศ. 1960 ภำยในเปิดเป็นพิพิธภัณฑแ์สดงวัตถุโบรำณ  น ำชม เมืองโบราณ Sakurano Baba 

Josaien  บริเวณเชิงเขำของปรำสำท ออกแบบและ

ตกแต่งสไตล์ย้อนยุคให้เข้ำกับบรรยำกำศเมืองเก่ำ ซ่ึง

จะมีร้ำนค้ำจ ำหน่ำยของที่ระลึก ขนมข้ึนช่ือของเมืองคุ

มำโมโต้ และร้ำนอำหำรต่ำงๆ มำกมำย   ได้เวลำน ำ

ทำ่นชม ศาลเจา้คุมาโมโต ้อินาริ (Kumamoto Inari 

Shrine) ศำลเจ้ำของนิกำยชินโตที่มีควำมเก่ำแก่น้ีถูกสร้ำงข้ึนต้ังแต่ปี ค.ศ.1496 มำจำกควำมเช่ือและ

ศรัทธำ และส่วนหน่ึงในกำรปกป้องปกป้องปรำสำทคุมำโม้โต้(Kumamoto Castle) จำกสิ่งช่ัวร้ำยทั้งปวง  

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

  พักค้ำงคืน ณ โรงแรม KUMAMOTO CASTLE  () หรือเทียบเท่า 



วนัองัคารที ่01 ม.ค.62 (4) คุมาโมโต ้–ชิมาบาระ เมืองปลาคราฟ – นางาซาก ิ– คฤหาสนโ์กลฟ์เวอร ์    

   โบสตโ์ออุระ เก่าแก่ทีสุ่ดในญีปุ่่น(ถ่ายรูป) -  สวนสนัติภาพ                                                          

07.00 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

08.15 น. เชค็เอ้ำทจ์ำกโรงแรมที่พัก จำกน้ันเดินทำงสู่ทำ่เรือเมืองคุมำโมโต้ 

09.25 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองชิมาบาระ เมืองแห่งปลำคำร์ฟของญ่ีปุ่น เป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่

อุดมไปด้วยแหล่งน ำ้ใต้ดิน โดย เรือเฟอรรี์ ่เรือเดินสมุทรขนำดใหญ่  

สำมำรถบรรทุกรถยนต์ได้นับสบิคันข้ำมทะเล ระหว่ำงทำงทำ่นจะเพลิดเพลิน

กบักำรให้อำหำรฝูงนกนำงนวลจ ำนวนมำก ที่บินตำมมำส่งทำ่น 

10.00 น. ถึงเมืองชิมำบำระ น ำทำ่น เดินเทีย่วชมเมืองชิมาบาระ (หำกมี

เวลำพอ)  เมืองที่มีทอ่ระบำยน ำ้ใสสะอำดจนมองเหน็ปลำคำร์ฟหลำกสสีันที่

อำศัยอยู่ตำมบ่อน ำ้ และคูน ำ้ต่ำงๆ ข้ำงท้องถนน นอกจำกน้ียังมีช่ือเสียงใน

เร่ืองของ ออนเซน็ จำกน ำ้พุร้อนตำมธรรมชำติที่มีลักษณะพิเศษตรงที่มีส่วนผสมของ

แร่ก ำมะถัน และมีควำมเป็นกรดสงู มีสรรพคุณในกำรช่วยบ ำบัด และรักษำส ุขภำพ 

ชมบ้ำนเรือนที่ได้รับกำรอนุรักษ์อย่ำงดี    

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร   

บ่ำย . ออกเดินทำงสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่ำแก่อนัทรงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ เป็นเมืองทำ่ทำงกำรค้ำ จุด

แรกเร่ิมที่อำรยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ได้แพร่เข้ำสู่ประเทศญ่ีปุ่น

เมื่ออดีต น ำชม คฤหาสนโ์กลฟ์เวอร ์สไตล์ยุโรปที่สร้ำงโดย Mr. 

Thomas Glover ด้วยควำมช่ืนชอบบรรยำกำศควำมสวยงำมของ

เมืองนำงำซำกแิต่ยังคงควำมเป็นอยู่แบบสกอตแลนด์ จึงได้คิด

ริเร่ิมในกำรสร้ำงคฤหำสน์สไตล์ยุโรป ขึ้นมำในปี ค.ศ. 1863 จน

ได้รับ รำงวัล Second Class Order of the Rising Sun ในสมัยน้ัน  แวะถ่ำยรูป (ภำยนอก) ของ โบสถโ์อ

อุระ (Oura Catholic Church) ตั้งอยู่ใกล้กบัสวนโกลฟ์เวอร์ (Glover Garden) เป็นโบสถ์คริสตศำสนำ

นิกำยคำทอลิก สร้ำงขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1863 แล้วเสรจ็ในปี ค.ศ. 1867 ซ่ึงเป็นปีสดุท้ำยของสมัยเอโดะ 

นับได้ว่ำเป็นโบสถ์ที่มีอำยุเก่ำแก่มำกที่สดุในประเทศญ่ีปุ่นและยังได้รับกำรยกย่องให้เป็นสมบัติของชำติที่มี

ควำมเป็นสถำปัตยกรรมแบบตะวันตกเพียงแห่งเดียวในญ่ีปุ่นอกีด้วย  น ำทำ่นชม สวนสนัติภาพ สร้ำงขึ้น

เพ่ือระลึกถึงเหตุกำรณ์กำรทิ้งระเบิดปรมำณ ู เตือนใจชำวนำงำซำก ิ ให้ระลึกถึง

เหตุกำรณ์เมื่อคร้ังสงครำมโลกคร้ัง  ที่ 2 ในวันที่ 9 สงิหำคม ค.ศ. 1945 

ภำยในสวนแห่งน้ี ได้สร้ำงอนุสำวรีย์รูปแบบต่ำงๆ เพ่ือแสดงให้เหน็ถึง

สญัลักษณ์แห่งสนัติภำพ และควำมสงบสขุของมนุษยชำติ อกีทั้งยังมีน ำ้พุ และ

แผ่นศิลำหินสดี ำ ที่สร้ำงข้ึนเพ่ือไว้อำลัยแด่ผู้เครำะห์ร้ำยที่เสยีชีวิต เน่ืองจำก

ระเบิดปรมำณ ูและน ำ้พุน้ีสร้ำงเพ่ือไว้อำลัยแด่ผู้ที่ขำดน ำ้ ภำยหลังจำกทั้งเมืองเตม็ไปด้วยกมัมันตภำพรังส ี 

 (อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย) 

           พักค้ำงคืน ณ โรงแรม  NEW NAGASAKI ()  หรือเทียบเท่า   

 

วนัพุธที ่02 ม.ค.62 (5) นางาซาก ิ –  พพิธิภณัฑเ์กาะเดจิมะ - สะพานแว่นตา – ไชน่าทาวน ์– โทสึพรีเมีย่ม  

   เอาทเ์ล็ต (ชอ้ปปิง Lucky BAG) – ฟุคุโอกะ – ชอ้ปป้ิงเท็นจิน   

08.00 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  



08.45 น. หลังเชค็เอำท ์น ำทำ่นเดินทำงไปชม สะพานแว่นตา มากาเนะบาชิ (Meganebashi Brigde) หรือที่รู้จักใน

อกีช่ือว่ำ “สะพำนมำกำเนะบำชิ” โดยช่ือของสะพำนสำมำรถแปลตรงๆตัวว่ำกระจกน่ันเอง สร้ำงขึ้นเมื่อปี

ค.ศ. 1634  เพ่ือที่จะไว้ใช้แม่น ำ้นำคำจิมะ ลักษณะที่เป็นรูปคร่ึงวงกลม 2 วงติดกันเมื่อมองสะท้อนน ำ้จะ

เหน็เป็นวงกลมเตม็วง 2 วง ท ำให้มีรูปร่ำงคล้ำยๆ กบัแว่นตำ จึงกลำยมำเป็นช่ือเรียกที่คุ้นหูของคน

ส่วนมำก ไม่เพียงแค่ควำมโดดเด่นของตัวสะพำนเทำ่นั้น ที่น่ียังเป็นสะพำนหินสะพำนแรกของประเทศ

ญ่ีปุ่นอกีด้วย 

น ำทำ่นเที่ยวชม พพิธิภณัฑเ์ดจิมะ ดัดแปลงจำกโกดังเก่ำ มีแบบจ ำลองชุม  ชนบน

เกำะเดจิมะในอดีต ซ่ึงเคยเป็นชุมชนส ำหรับพ่อค้ำชำวต่ำงชำติที่จะ เข้ำมำติดต่อ  

ค้ำขำยหลังจำกที่ญ่ีปุ่นได้มีกำรปรำบกบฏชิมมำบำระ และปิดประเทศผ่ำนมำ 200 

ปี ชุมชนเลก็ๆ มีก ำแพงและคูน ำ้ล้อมรอบ มีอำคำรอยู่หลำยหลังและมีทำงเข้ำออก

เพียงทำงเดียว นอกจำกน้ียังมีอำคำรแสดงนิทรรศกำรหลำยหลัง โรงภำพยนตร์ที่

บอกเล่ำเร่ืองรำวควำมเป็นมำของอำณำจักรดัตช์ในแห่งน้ี ผู้ที่ได้น ำเอำวิทยำกำรสมัยใหม่เข้ำมำในญ่ีปุ่น 

น ำทำ่นเที่ยวชม ย่านไชน่าทาวน ์หรือนำงำซำกชิินจิไชน่ำทำวน์ ต้ังอยู่ที่ย่ำนชินจิมำจิ เมืองนำ

งำซำก ิเป็น 1 ใน 3 แห่ง ของชุมชนชำวจีนขนำดใหญ่ในญ่ีปุ่น ชมตึกรำมบ้ำนเรือน ซ่ึงเปิด

เป็นร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรจีน สิ่งก่อสร้ำงต่ำง ๆ ในชุมชม เช่น ศำลเจ้ำ วัด  ซุ้มประตู ที่ถูกสร้ำง

ขึ้นตำมแบบสถำปัตยกรรมจีน จนได้เวลำอนัควร น ำทำ่นเดินทำงสู่โทสพึรีเม่ียมเอำทเ์ลต็ 

อสิระให้ทำ่นได้ช้อปป้ิงที่ โทสึพรีเมีย่มเอาทเ์ล็ต เป็นเอำทเ์ลต็มอลล์ขนำดใหญ่ซ่ึงอำคำร

ออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สดุในภมิูภำค  คิวชู ให้ทำ่น

สนุกสนำนกบักำรเลือกซ้ือสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำยในรำคำลดพิเศษสดุ อำทเิช่น  Adidas, Burberry, 

Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ  

 ห้ำมพลำด!! ช้อปป้ิง Lucky BAG (ถุงน ำโชค) จำกร้ำนค้ำแบรนด์ต่ำง ๆ ที่

จัดสนิค้ำของเขำรวมอยู่ในถุงใบเดียว และจ ำหน่ำยในรำคำพิ  เศษสุด ซ่ึงจะท ำ

เฉพำะในช่วงปีใหม่ระหว่ำงวันที่ 1-3 มกรำคมน้ีเทำ่นั้น   (อสิระอำหำร

กลำงวันอธัยำศัย เพ่ือให้ทำ่นได้ช้อปป้ิงอย่ำงจุใจ)    

 ได้เวลำน ำทำ่นเดินทำงสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลำงแห่งกำร

คมนำคม และธุรกจิต่ำงๆ เมืองที่โด่งดังมำจำกอุตสำหกรรมผ้ำ

ไหม ฮำกำตะโอริ และตุก๊ตำดินฮำกำตะ 

ช้อปป้ิง - ย่านเท็นจิน (Tenjin) 

อำจจะเป็นย่ำนที่เรียกว่ำเป็นหัวใจของ

เมืองฟุคุโอกะหรือเกำะคิวชูเลยกไ็ด้ 

เรียกว่ำเป็น Downtown Area ของเมืองฟุคุโอกะ โดยในบริเวณนี้ จะมีร้ำนรวง 

ถนนคนเดิน และห้ำงใหญ่ๆ มำรวมตัวกนัอยู่มำกมำย เรียกว่ำถ้ำตั้งใจจะมำเดินช้

อปป้ิงซ้ือของกนัจริงๆ วันเดียวกไ็ม่พอ มีสนิค้ำให้เลือกซ้ือหลำกหลำยชนิด ตั้งแต่

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เสื้อผ้ำแบรนเนมด์ หนังสอื เคร่ืองส ำอำงค์ต่ำงๆ รวมไปถึง

ร้ำนอำหำรอกีมำกมำย  

(อสิระอำหำรกลำงค ่ำอธัยำศัย เพ่ือให้ทำ่นได้ช้อปป้ิงอย่ำงจุใจ)    

   พักค้ำงคืน ณ โรงแรม  RESOL TRINITY HAKATA ()  หรือเทียบเท่า 

 

วนัพฤหสับดีที ่03 ม.ค.62 (6)  ฟุคุโอกะ – ชอ้ปป้ิง Lucky BAG  *เต็มวนั* - กรุงเทพฯ 

08.00 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  



(ตลอดวนั) เชิญทำ่นอสิระพักผ่อนตำมอธัยำศัยหรือเดินเล่น ช้อปป้ิงในย่ำนกำรค้ำต่ำงๆ มีหัวหน้ำทวัร์ให้

ค ำแนะน ำแก่ทำ่น  

- ย่านเท็นจิน (Tenjin) อำจจะเป็นย่ำนที่เรียกว่ำเป็นหัวใจของเมืองฟุคุโอกะ

หรือเกำะคิวชูเลยกไ็ด้ เรียกว่ำเป็น Downtown Area ของเมอืงฟุคุโอกะ โดยใน

บริเวณนี้ จะมีร้ำนรวง ถนนคนเดิน  และห้ำงใหญ่ๆ มำรวมตัวกนัอยู่มำกมำย 

เรียกว่ำถ้ำตั้งใจจะมำเดินช้อปป้ิงซ้ือของกนัจริงๆ วันเดียวกไ็ม่พอ มีสนิค้ำให้

เลือกซ้ือหลำกหลำยชนิด ตั้งแต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เสื้อผ้ำแบรนเนมด์ หนังสือ 

เคร่ืองส ำอำงค์ต่ำงๆ รวมไปถึงร้ำนอำหำรอกีมำกมำย  

- คาแนล ซิต้ี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร้ำนค้ำ และร้ำนอำหำรขนำดใหญ่ตั้งอยู่ริมน ำ้ 

ภำยในมีกำรขุดคลองให้ไหลผ่ำนใจกลำงห้ำงแห่งน้ีด้วย นอกจำกน้ันยังมีโรงภำพยนตร์ โรง

ละคร ร้ำนตู้เกมส์ รวมทั้งโรงแรมอกี 2 แห่ง ถูกออกแบบมำให้เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งๆ กว้ำงๆ 

มีรูปทรง และสสีนัที่แปลกตำเพ่ือให้ได้บรรยำกำศที่น่ำต่ืนตำต่ืนใจ ตรงกลำงของคลอง

จ ำลองน้ีจะมีกำรแสดงน ำ้พุแสงสเีสียง ตั้งแต่เปิดจนปิด ทุกๆ คร่ึงช่ัวโมง มีร้ำนค้ำมำกกว่ำ 

250 ร้ำน ทั้งร้ำนที่มีเฉพำะในญ่ีปุ่น และร้ำนมำจำกต่ำงประเทศ มีร้ำนอำหำรให้บริกำร

หลำกหลำยแบบทั้งอำหำรญ่ีปุ่น และอำหำรชำติอื่นๆ ในรำคำที่ไม่ได้แพงกว่ำข้ำงนอกมำก

นัก โดยเฉพำะที่ช้ัน 5 จะมีส่วนที่เรียกว่ำ รำเมน สเตเด่ียม ที่จะมีร้ำนรำเมนที่มำจำกส่วนต่ำงๆ ของประเทศ

ญ่ีปุ่น รวมทั้งรำเมนสไตล์ฟุคุโอกะที่เรียกว่ำฮำกำตะรำเมนด้วย 

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปป้ิงแบบมุงหลังคำที่เก่ำแก่ที่สดุของฟุคุโอกะ ตลอดทั้ง

สองข้ำงทำงเดินยำว 400 เมตร เตม็ไปด้วยร้ำนค้ำกว่ำร้อย

ร้ำน สนิค้ำกม็ีเลือกซ้ือมำกมำยประเภททั้งเสื้อผ้ำ ของกนิ ของ

ใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสนิค้ำทั่วๆ ไป ทเีดด็ของที่น่ีคือร้ำนที่มี

สนิค้ำจำกเต้ำหู้ มีทั้งมำสกเ์ต้ำหู้ที่ข้ึนช่ือของที่น่ี และผลิตภัณฑ์

น ำ้เต้ำหู้แท้ๆ ของฟุคุโอกะที่ต้องลอง 

- ช้อปขนมของฝำกที่ สถาน ีHakata ใครที่จะหำซ้ือของฝำก หรือชิมของอร่อยแบบไม่ต้องเดินทำงไปไหนไกล ไป

หำกนัได้ที่สถำนี Hakata ที่ตึก Deito ซ่ึงเช่ือมต่ออยู่กบัตัวสถำนีเลย ตึกน้ีมี 3 ช้ัน คือช้ันใต้ดิน ช้ัน 1 และช้ัน 2 

โดยร้ำนขนม ร้ำนของฝำกนำนำชนิดจะอยู่ที่ช้ัน 1 มีทั้งโซนที่เรียกว่ำ Hakata Souvenir Street บริเวณนั้นยังมีชอ็ป

เลก็ๆ อกีเพียบมีทั้งขนมหรือของฝำกยอดฮิตทั่วๆ ไปไม่ว่ำจะเป็น ชอ็คโกแลต็ คิทแคทรสต่ำงๆ ชำเขียวและอื่นๆ 

อกีมำกมำย - หรือจะตำมเสยีง ดอง ดอง ดอง ดองกี้  ดองกี้ โฮเต้ ... เสยีงเพลงสไตล์อนิเมะที่เปิดให้ลูกค้ำคุ้นหู

ตลอดเวลำ สลับกบัประกำศขอบคุณลูกค้ำที่มำใช้บริกำรของร้ำนเป็นภำษำต่ำงๆ ถึง 5 ภำษำรวมถึงภำษำไทย เป็น

เสยีงเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะกบัร้ำน “ดองก้ีโฮเต”้ หรือที่หลำยๆ คนเรียกกนัว่ำ ร้ำนดองกี้  ร้ำนขำยสนิค้ำ

อุปโภค-บริโภครำคำรวมภำษีแล้วสดุประหยัดของญ่ีปุ่น  

(อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างเต็มที่)  

ห้ำมพลำด!! ช้อปป้ิง Lucky BAG (ถุงน ำโชค) จำกร้ำนค้ำแบรนด์ต่ำง ๆ ที่จัดสินค้ำของเขำรวมอยู่ในถุงใบเดียว 

และจ ำหน่ำยในรำคำพิเศษสดุ ซ่ึงจะท ำเฉพำะในช่วงปีใหม่ระหว่ำงวันที่ 1-3 มกรำคมน้ีเทำ่นั้น  

16.45 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

19.00 น. เหินฟ้ำกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 8085  (ใช้เวลำเดินทำง 5.30 ชม.) 

23.00 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ............พร้อมควำมประทบัใจ  

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

 



อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะอย่างต า่ 35 ท่าน  
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง) 49,900.- บาท 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งเด่ียว  58,600.- บาท 

เดก็อาย ุ6-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 49,300.- บาท 

เดก็อาย ุ2-5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 39,900.- บาท 
หมายเหตุ   กรณีตอ้งการเดินทางโดยท่ีนัง่ชั้นธุรกิจ ราคาเพิม่ท่านละ 22,000.- บาท 

 อตัราค่าบริการนี้รวม  
•  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย (TG)  
•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั และประกนัภยัทุกแห่ง  
•  ค่าท่ีพกั หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
•  ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• บริการน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 
•  ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอานวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง  
•  ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนัเน่ือง  จากอุบติัเหตุ ไว้

ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 
• น ้าหนกักระเป๋า 40 กิโลกรัม ส าหรับท่ีนัง่ชั้นธุรกิจ และน ้าหนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม ส าหรับท่ีนัง่ชั้นประหยดั กรณีน ้ าหนกั

เกินจากท่ีก าหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
•  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  
•  ค่าปรับ สาหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้ 
•  ค่าธรรมเนียมวซ่ีา, ค่าท าหนงัสือเดินทาง  
•  ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 2,500 เยน ตลอดการเดินทาง 
•  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  
เง่ือนไขการช าระเงิน  
• กรุณายนืยนัการเดินทาง และช าระเงินมดัจ า ภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากการส ารองท่ีนัง่ ท่านละ 20,000 บาท และกรุณา

แฟกซ์ หรือ อีเมลห์นา้พาสปอร์ตของผูเ้ดินทางเพื่อท าการจองท่ีนัง่ ในกรณีเดินทางชั้นธุรกิจ มดัจ าท่านละ 30,000 บาท   
• ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 30 วนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
2.  บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  
3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากวา่มีการน าส่ิงของผดิกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ย

เหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ท่ีเหนือการณ์ควบคุม 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

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



ใบจองทวัร ์KYUSHU  HIGHLIGHT  
29 ธนัวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 

 

 

1. รำยกำรที่จอง ...................................................................................................................  

 

2. ช่ือ / นำมสกุล ผู้จอง....................................................................................................... ... 

 

3. ช่ือ / นำมสกุล  ผู้เดินทำง (เป็นภำษำองักฤษตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต) 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

5. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ................................................................................................... 

 

6. ประเภทห้องพัก 

6.1  ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (TWN / DBL)   ..... ห้อง    

6.2  ห้องพัก 1 เดก็ (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบั 1 ผู้ใหญ่  ..... ห้อง 

6.3  ห้องพัก 1 เดก็ (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบั 2 ผู้ใหญ่  ..... ห้อง (มีเตียง) 

6.4  ห้องพัก 1 เดก็ (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบั 2 ผู้ใหญ่  ..... ห้อง (ไม่มีเตียง) 

6.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทำ่น (TRP) เตียงเสริม   ..... ห้อง    

6.6 ห้องพัก 1 ทำ่น (SGL)      ..... ห้อง     

 

7. อำหำร         ไม่ทำนเนื้อวัว ไม่ทำนเนื้อหมู ไม่ทำนสัตว์ปีก ทำนมังสวิรัติ 

อื่นๆ ............................................................ 

 

8. เคยโดนปฎิเสธวีซ่ำหรือไม่ ไม่เคย เคย   ประเทศ .................................. 

 
 


