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ก ำหนดกำรเดินทำง 

73,900.- 26 ธ.ค. 2560 – 1 ม.ค 2561 

วนัปีใหม่ 

BIG JAPAN MIRACLE 7 DAYS/5 NIGHTS (A) 

ฟกุุโอกะ – ฮโิรชิม่า – เบปปุ 

ฉลองปีใหม่กบัประเทศญีปุ่่น 2 เกาะในทรปิเดยีว 

: เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู 

: ศาลเจา้ดาไซฟุ นมสัการศาลเจา้อนัศกัด์ิสิทธ์ิที่สุดในญี่ปุ่น 

:  สะพานคินไตเคียวเป็น 1 ใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น 

: สวนสนัตภิาพ เคยถูกระเบิดปรมาณูทิ้ งลง เม่ือสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

: พรอ้มกบัอาบน ้าแร่ญี่ปุ่น “อ็องเซ็น” กลางธรรมชาตอิยา่งแทจ้ริง 

: แถมฟรี!!! อาบทรายรอ้น เพ่ือสุขภาพ สไตลค์นญี่ปุ่น 

 

 
 

 
 

สะสมไมล ์50% 

สะพานคินไตเคียว เกาะมิยาจม่ิา,ศาลเจา้อสิคึุชิมะ ศาลเจา้ดาไซฟุ 
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วนัองัคารที่ 26 ธนัวาคม 2560 (1) กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตทูางเขา้ 2-3 เคานเ์ตอร ์C-D สายการบิน

ไทย (TG) เจา้หนา้ท่ีของบริษัทคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 

วนัพุธที่ 27 ธนัวาคม 2560 (2) ฟุกุโอกะ – เมืองอิวาคุนิ – สะพานคินไตคียว – นัง่กระเชา้ข้ึนปราสาท –  

                                                      ปราสาทอิวาคนิุ – เมืองฮิโรชิม่า 

00.50 น.        เดินทางสู่ เมืองโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 648 

08.00 น.. (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.) เดินทางถึง เมืองฟุกุโอกะ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่าน

ศุลกากรแลว้  น าท่านเดินทางสู่เมืองอิวาคุนิ(Iwakuni) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูท่างตอนใตข้องจงัหวดัยา

มากูจิมีประชากรอาศยัเพียง150,000คน ในสมยัเอโดะ เมืองอิวาคูนิเป็นเมืองหน่ึงในอาณาจกัรศกัดิ

นาของญ่ีปุ่น มีปราสาทเก่าท่ีสรา้งขึ้ นในปี 1960 นับเป็นสถานท่ีท่ีดึงดูดใหนั้กท่องเท่ียวตอ้งมาเยือน  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านเดินทางชม สะพานคินไตเคียว เป็นสะพานท่ีทอดขา้มแมน่ ้านิชิกิและพุ่งตรง

ไปยงัปราสาทอิวาคูนิ ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาอีกฝั่งหน่ึงของแมน่ ้า เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีโดด

เด่นและมีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองน้ี มีรูปร่างเป็นเอกลกัษณ ์ สะพานแห่งน้ีมีความ

สวยงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไมผ้ลิในตน้เดือนเมษายน จะเต็มไปดว้ยดอก

ซากุระสีชมพท่ีูบานสะพรัง่ทั้งสองฝ่ัง สะพานคินไตเคียวเป็น 1 ใน 3 สะพานที่สวย

ที่สุดของญี่ปุ่น ร่วมกบัสะพานชินเคียว ท่ีเมืองนิกโก ้ และสะพานซารุฮาชิท่ีโอสึกิ ใช้

วิธีสรา้งแบบดั้งเดิม ซ่ึงไมใ่ชต้ะปแูมแ้ต่ตวัเดียว โดยการเขา้ช้ินดว้ยสลกั มีทั้งหมด 5 

โคง้ ตอ่จากนั้นน าท่านนัง่กระเชา้ข้ึน 

ชมความงดงามของปราสาทอิวาคุนิ  ปราสาทอิวาคูนิ เร่ิมสรา้งขึ้ นในตน้สมยัเอ

โดะ ปี 1608 ท่ีตั้งของปราสาทมีขอ้ดีทางธรรมชาติคือ อยูบ่นภูเขาชิโรยามา่ 

ลอ้มรอบดว้ยคูน ้าธรรมชาติของแมน่ ้านิชิกิ ดว้ยความสูงของปราสาทท่ีมีถึง 4 ชั้น ท า

ใหส้ามารถเห็นเมืองจากชั้นบนออกไปไดไ้กลถึง 200 เมตร ทั้งยงัมองเห็นสะพานคิน

DAY ITINERARY 
MEAL 

HOTEL 
เชำ้ กลำงวนั เย็น 

1 กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ     

2 

ฟุกุโอกะ (TG648 00.50-08.00) 

อิวาคุนิ-สะพานคินไตคียว – นัง่กระเชา้ข้ึนอิวาคุนิ-

ปราสาทอิวาคุนิ-ฮิโรชิม่า 

 

  
GRANVIA HIROSHIMA 

HOTEL 

3 
นัง่เรือเฟอรร์ี่เกาะมิยาจม่ิา-ศาลเจา้อิสึคุชิมะ – สวน

สนัติภาพ-อะตอมมิคบอมบโ์ดม-ถนนฮอนโดริ 

  
 

GRANVIA HIROSHIMA 

HOTEL 

4 ท่าเรือโมจ-ิหมู่บา้นยูฟูอิน-เบปปุ-อาบทรายรอ้น    
BEPPU WAN ROYAL HOTEL 

“พิเศษ อาบอ็องเซน” 

5 
บ่อทะเลเดือด – บ่อน ้าแรสี่เลือด – ชอ้ปป้ิงโทะซึ 

พรีเม่ียมเอาทเ์ลท-ฟุกุโอะ-ศาลเจา้ดาไซฟุ 

 
 

 HAKATA EXCEL HOTEL 

TOKYU 

6 อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

  
HAKATA EXCEL HOTEL 

TOKYU 

7 
สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพ   

(TG649 11.40-15.40) 

  
   

http://www.talonjapan.com/iwakuni-castle/
http://www.talonjapan.com/shinkyo-bridge/
http://www.talonjapan.com/saru-hashi-bridge/
http://www.talonjapan.com/kintai-kyo-bridge/
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ไตเคียวไดอ้ยา่งชดัเจน การสรา้งปราสาทแห่งน้ีใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 5 ปี แต่เพียง 7 ปี

ใหห้ลงัก็ไดร้บัค าสัง่จากโชกุนใหโ้ค่นปราสาทน้ีท้ิง ต่อมาไดม้ีการฟ้ืนฟูปราสาทในปี 

1962 ก่อสรา้งโดยใชค้อนกรีตเสริมเหล็ก ภายในปราสาทถูกใชเ้ป็นสถานท่ีจดัแสดง

อาวุธโบราณของซามไูร ขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ และส่ิงของอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ประวติัศาสตรข์องปราสาทแห่งน้ี นอกจากน้ียงัมีโมเดลสะพานคินไตเคียว และสะพาน

ท่ีมีช่ือเสียงอ่ืนๆทัว่ญ่ีปุ่นอีกดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรชิม่า 

เป็นจงัหวดัหน่ึงในญ่ีปุ่นถือเป็นเมืองศูนยก์ลางความเจริญของเกาะฮอนชูตอนล่าง ทั้ง

การคมนาคม การคา้ อุตสาหกรรม แต่ท่ีท าใหค้นทัว่โลกรูจ้กัเมืองน่ีน้ันก็คือ เมื่อครั้ง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 ฮิโรชิมา่ไดถู้กท้ิงระเบิดปรมาณูลงมาท่ีเมืองแห่งน้ี และสรา้ง

ความเสียหายอยา่งมหาศาล 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2)   

    น าท่านเขา้สู่ที่พกั  GRANVIA HOTEL HIROSHIMA หรือเทียบเท่า (1) 

วนัพฤหสัที่ 28 ธนัวาคม 2560 (3) นัง่เรือเฟอรร์ี่เกาะมิยาจม่ิา – ศาลเจา้อิสึคุชิมะ – สวนสนัตภิาพ 

                                                   ฮิโรชิม่า – อะตอมมิคบอมบโ์ดม – ชอ้ปป้ิงถนนฮอนโดริ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่ เกาะมิยาจิมา่อยูใ่นเขตจงัหวดัฮิโรชิมะ โดยตวัเกาะน้ันอยูห่่างจากตวั

เมืองฮิโรชิม่าออกมาราว 30 นาที น าท่านนัง่เรือ Ferry ขา้มฟากสู่เกาะมิยาจิม่า 

เกาะน้ี ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นสถานท่ีท่ีมีวิวสวยงามมากท่ีสุด 1 ใน 3 แห่งของญ่ีปุ่น

มาอยา่งชา้นาน โดยภาพโปรโมทท่ีเรามกัจะเห็นจนชิน ก็คือ ภาพของเสาโทริอิสีแดง 

ตั้งอยูก่ลางน ้าพรอ้มกบัฉากหลงัเป็นดวงอาทิตยท่ี์ก าลงัจะลาลบัขอบฟ้า     ยิ่งถา้วนั

ไหนท่ีทอ้งฟ้ามีเมฆสวยๆ มาประดบัก็ยิ่งสวยงามมากขึ้ นไปอีก     เมื่อขึ้ นมาถึงเกาะน้ี

ส่ิงท่ีท่านตอ้งแปลกใจ คือ การตอ้นรบัอยา่งอบอุ่น เจา้ฝงูกวางน้อยทั้งหลายท่ีอยู่บน

เกาะแห่งน้ี บนเกาะแห่งน้ีมีกวางอยูม่ากมาย ดว้ยความเช่ือของชาวญ่ีปุ่นท่ีวา่ กวาง

เป็นสตัวท่ี์เป็นผูส้่งสาสน์ของเทพเจา้นัน่เอง กวางท่ีเกาะแห่งน้ี น้ีสมบรูณม์ากเขาบน

หวัก็ยงัอยูค่รบ แถมยงัเดินไปเดินมาไดอ้ยา่งอิสระทัว่ทั้งเกาะเลยทีเดียว   

น าท่านสู่ ศาลเจา้อิสึคุชิมะเป็นศาลเจา้ชินโตท่ีถูกสรา้งข้ึนโดยไทระ โนะ คิโยโมริ 

ตั้งแต่ราวกลางศตวรรษท่ี16 ความโดดเด่นท่ีสุดของศาลเจา้ท่ีน่ีก็คือเม่ือถึงวนัท่ีน ้า

ทะเลขึ้ นสูงน้ัน ระดบัน ้าจะขึ้ นมาแทบจะเท่ากบัพ้ืนของศาลเจา้ จนเม่ือมองดูแลว้

เหมือนกนัศาลเจา้ลอยน ้าไดเ้ลยทีเดียว 

 

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

น าท่านชม สวนสนัติภาพฮิโรชิม่า เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กินพ้ืนท่ีประมาณ 

120,00 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูใ่จกลางเมืองฮิโรชิมา่ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศเป็นอนุสรณ์

สถานใหก้บัการท้ิงระเบิดปรมาณูเมื่อสงครามโลกครั้งท่ี 2 และยงัเป็นจุดดึงดูด

นักท่องเท่ียวหลกัของเมืองฮิโรชิมา่ดว้ยก่อนการท้ิงระเบิด พ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นใจกลาง

ของเมืองฮิโรชิมา่ เป็นศูนยก์ลางการคา้และการบริหารของเมือง จึงถูกเลือกขึ้ นมา

http://www.talonjapan.com/kintai-kyo-bridge/
http://www.talonjapan.com/category/area/chugoku/hiroshima/
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เป็นเป้าหมาย และหลงัจากการท้ิงระเบิด 4 ปีรฐับาลก็ประกาศอนุรกัษ์พ้ืนท่ีน้ีไวเ้พ่ือ

สรา้งเป็นสวนสนัติภาพแทนการพฒันาขึ้ นเป็นเมืองเหมือนเดิม 

น าท่านชม อะตอมมิคบอมบโ์ดม เป็นสญัลกัษณห์น่ึงของสวนสนัติภาพแห่งน้ี คือส่ิงท่ีเหลืออยูข่อง

อาคารกรมอุตสาหกรรมของจงัหวดัฮิโรชิมา่ หลงัการระเบิดได ้

กลายเป็นหน่ึงในไมก่ี่อาคารท่ียงัเหลือรอดมาไดแ้ละไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม

จากองคก์ารยูเนสโก เมื่อวนัท่ี 7 ธนัวาคม ค.ศ. 1996  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน สู่แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองฮิโรชิม่าจะเต็มไปดว้ย

ผูค้นท่ีมารวมตวักนัจบัจ่ายใชส้อย ณ ถนนฮอนโดริ(Hondori) ซ่ึงจะเป็นถนนคน

เดินเสน้ยาว หลงัคาโปร่งแสงเต็มไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหารมากมายอยูไ่มไ่กลจาก

สวนสนัติภาพฮิโรชิม่ามากนัก โดยจะมีถนนขา้งๆท่ีขนานกนัช่ือวา่ถนนเออิโออิ 

(Aioi) เป็นถนนเสน้ใหญ่ส าหรบัรถวิ่งท่ีจะมีหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆรวมไปถึง

สนามแขง่เบสบอลของทีมฮิโรชิมา่ดว้ย 

ค า่   **อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั (เพ่ือไม่รบกวนเวลาการชอ้ปป้ิง) ** 

    น าท่านเขา้สู่ที่พกั  GRANVIA HOTEL HIROSHIMA หรือเทียบเท่า (2) 

 

วนัศุกรท์ี่ 29 ธนัวาคม 2560 (4)   ท่าเรือโมจ ิ– หมู่บา้นยูฟูอิน – เมืองเบปปุ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือโมจิ(Mojiko) เป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างเกาะคิวชูกบัเกาะ

ใหญ่ฮอนชู และเคยเป็นท่าเรือส าคญัท่ีใชใ้นการติดต่อคา้ขายกบันานาชาติระหว่าง

ช่วง ค.ศ. 1900 ซ่ึงปัจจุบนัไดย้า้ยไปอยูท่ี่ท่าเรืออ่ืนแลว้ ท่าเรือโมจิจึงถูกเปล่ียนให้

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเพราะมีการอนุรกัษ์ตึกเกาะสไตลยุ์โรปเอาไวม้ากมายตั้งแต่

ยุคเมจิเลยทีเดียว เร่ิมตน้จากท่ีสถานีรถไฟโมจิโกะ ตัวสถานีรถไฟท่ีเก่าแก่มาก 

เป็นอาคารสถานีแรกของรถไฟสายคาโงะชิมะ ท่ีฝั่งตรงขา้มทางขวามือของสถานี

รถไฟเมจิโกะจะมี อาคารคลบัเฮา้ท่ีครั้งหน่ึงเคยใชเ้ป็นอาคารรบัรองใหก้บัอลัเบิต 

ไอสไตน์เมื่อครั้งมาเยี่ยมญ่ีปุ่นดว้ย ปัจจุบนัท่ีชั้นล่างไดเ้ปิดเป็นรา้นอาหารและชั้น

บนเป็นส่วนจดัแสดง 

ขา้งๆสถานีรถไฟน าเท่ียวจะมีพิพิธภัณฑ์รถไฟของเกาะคิวชู ท่ีภายในจะมีรถไฟ

เก่าแก่จอดใหช้มอยู่มากมาย รวมไปถึงรถไฟขนาดเล็กใหนั้กท่องเท่ียวไดท้ดลอง

ขบักนัดว้ย 

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นยูฟุอิน หมูบ่า้นท่ีมีน ้าพุรอ้นจ านวน

มาก มีจุดเด่นดา้นการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ โรงแรมท่ีพกัในแถบน้ี

จะเสิรฟ์อาหารท่ีปรุงจากผกั ผลไม ้และเคร่ืองปรุงท่ีชุมชนผลิตขึ้ นเอง  อีกทั้งมีช่ือเสียง

ดา้นผลิตภณัฑ ์OTOP จากน้ันเชิญท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑง์านฝีมือคุณภาพหลากหลาย

ชนิดท่ี OTOP CENTER ไดต้ามอธัยาศยั หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ 

เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของการอาบน ้าแร่และสปา   

http://www.talonjapan.com/hiroshima-peace-park/
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แถมฟรี!!! ใหทุ้กท่านไดส้มัผสัประสบการณก์ารอาบทรายรอ้นถือเป็นออนเซ็นอีก

อย่างหน่ึงซ่ึงชาวญ่ีปุ่นตั้งแต่สมยัโบราณเช่ือว่า ในทรายรอ้นน้ันอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ี

ท าใหผิ้วพรรณสดใส ช่วยรกัษาโรคผิวหนัง โรคไขขอ้อกัเสบ รวมทั้งยงัท าใหเ้ลือดลม

หมุนเวียนดี แต่กระน้ันก็มีขอ้หา้มส าหรับผูท่ี้เป็นโรคหัวใจ ปอด ความดันโลหิตสูง 

และสตรีมีครรภ ์โดยก่อนท่ีจะลงไปอบจะตอ้งเปล่ียนชุดเป็นยูกาตะเสียก่อน แลว้ลงไป

ฝังตวัอยูใ่ตท้รายรอ้นประมาณ 10-15 นาที จากน้ันจึงค่อยแช่ตวัในบ่อน ้ารอ้น 

     น าท่านเขา้สู่ที่พกั     BEPPUWAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า (3) 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 ***   เชิญท่านอาบน ้าแร่ธรรมชาต ิ “อ็องเซ็น” ท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกนัวา่ในน ้าแร่น้ันจะ

อุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีท าใหผิ้วพรรณสดใส สุขภาพดี และยงัมีสรรพคุณทางการรกัษาอาการปวดเม่ือย

ต่างๆได ้

วนัเสารท์ี่ 30 ธนัวาคม 2560 (5) บ่อทะเลเดือด – บ่อน ้าแร่สีเลือด – ชอ้ปป้ิงโทะซึ พรีเม่ียม 

                                                   เอาทเ์ลท – ฟุกุโอกะ - ศาลเจา้ดาไซฟุ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าท่านชม บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) หรือ อูมิ จิโกกุ (Umi Jigoku) บ่อน ้ารอ้นสี

ฟ้าอมเขียว ท่ีไดร้ับการยอมรับว่าเป็นบ่อน ้ ารอ้นท่ีสวยท่ีสุดในบรรดาบ่อน ้ารอ้น

แปลกในเมืองน้ี โดยจะปล่อยควนัสีขาวพวยพุ่งจากรอบบ่อตลอดเวลา โดยบ่อทะเล

เดือดเกิดขึ้ นภายหลงัการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อพนัปีก่อน ส่วนน ้าสีฟ้าอมเขียวเกิด

จากแร่โคบอลต์ และแร่ธาตุอีกหลายชนิดท่ีมีสรรพคุณในการบ ารุงและรักษาโรค

ผิวหนัง น ้าในบ่อมีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ซ่ึงสามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้จึงท า

ใหม้นุษยไ์ม่สามารถลงแช่ในบ่อได ้นอกจากน้ี ยงัมีการน าผงน ้าแร่ท่ีไดจ้ากบ่อน ้าพุ

แห่งน้ี มาจ าหน่ายใหแ้ก่นักท่องเท่ียวอีกดว้ย 

ต่อจากน้ันน าท่านชม ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ บ่อน ้าแร่สีเลือด (Chinoike Jigoku) 

เน่ืองจากบ่อน ้าพุรอ้นแห่งน้ีมีสีแดงคลา้ยกบัสีเลือด ซ่ึงเกิดจากน ้าแร่ใสบริสุทธ์ิไหล

มารวมกบัแร่ธาตุธรรมชาติเขม้ขน้โดยเฉพาะปริมาณธาตุเหล็กจ านวนมากท าใหเ้กิด

เป็นสีชาเกือบแดงท่ีดูเหมือนสีสนิมขึ้ นมาพรอ้มปล่อยไอ รอ้นระอุออกมาตลอดเวลา 

ซ่ึงเป็นการเท่ียวชมบ่อน ้าพุรอ้นธรรมชาติในเมืองเบปปุท่ีมีลกัษณะแปลกแตกต่างกนั

แต่ไม่สามารถลงแช่ไดเ้พราะมีแร่ธาตุเขม้ขน้และอุณหภูมิน ้ าท่ีสูงมากเกินระดับท่ี

ร่างกายมนุษยท์นไหว 

น าท่านสู่ โทะซึพรีเม่ียมเอา้ทเ์ล็ต(Tosu Premium Outlets) เป็นพ้ืนท่ีชอ้ปป้ิงเอา้ท์

เล็ตขนาดใหญ่ มีรา้นคา้ของแบรนด์ชั้นน าและแบรนด์ทอ้งถ่ินมากกว่า 150 รา้น 

เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New 

Balance, Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีน้ีสามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทั้งผูห้ญิง ผูช้าย 

และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์โดยแต่ละรา้นก็จะมี

โปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย 

กลางวนั *** อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *** (เพ่ือไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง) 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู  เมืองแห่งราชาราเม็ง แห่ง

เมืองฟุกุโอกะ น าท่านชม ศาลเจา้ดาไซฟู ซ่ึงสรา้งอุทิศ  ถวายใหแ้ก่พระเจา้

นักปราชญ ์มิจิซาเนะ   สุกะวารา วิหารอนัศกัด์ิสิทธแ์ห่งน้ีถือเป็นวิหารอนัดบัหน่ึงของ

บรรดาวิหารท่ีมีอยู่นับพนัในประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ีท่ีน่ียงัปลกูตน้ทอ้ท่ีมีช่ือเสียงอีก

นับ 6,000 ตน้  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั     HAKATA EXCEL HOTEL TOKYU หรือเทียบเท่า (4) 

วนัอาทิตยท์ี่ 31 ธนัวาคม 2560 (6)  ฟุกุโอกะ *** อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั *** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

    *** อิสระใหทุ้กท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั***  

เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงในเมือง ณ ยา่นเท็นจิน ชอ้ปป้ิง มอลล ์ แหล่งชอ้ป

ป้ิงอนัทนัสมยัของเมืองฟุกุโอกะ เป็นยา่นธุรกิจและยา่นชอ้ปป้ิงและท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในเกาะคิวชู เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจุใจ ไมว่า่จะเป็นเส้ือผา้ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ตามอธัยาศยั   

หรือ Canal City แหล่งชอ้ปป้ิงและเอนเตอรเ์ทนเมนท์ คอมเพล็กซ ์ เรียกวา่ 

"city within the city" มีคลอง 2 สายไหลผ่านกลางศูนยก์ารคา้จนเป็นท่ีมาของ

ช่ือ Canal City ภายในประกอบดว้ยรา้นคา้ 250 รา้น มีคาเฟ่ ภตัตาคาร 

โรงหนัง โรงละคร และรา้นเกมนานาชนิด นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายท า

ละคร “รกัคุณเท่าฟ้า” เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจุใจ ไมว่า่จะเป็นเส้ือผา้ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และสินคา้ อ่ืนๆอีกมากมายตามอธัยาศยั     

*** อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ตามอธัยาศยั (เพ่ือไม่รบกวนเวลาการชอ้ปป้ิง) ** 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั     HAKATA EXCEL HOTEL TOKYU หรือเทียบเท่า (5) 

 

วนัจนัทรท์ี่ 1 มกราคม 2561(7) ฟุกุโอกะ –สนามบิน – กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

จนถึงเวลานัดหมาย น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ 

11.40 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 649 

15.40 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ... 

 

*** หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม *** 
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***เน่ืองจากทางโรงแรมแจ้งส าหรับเดก็ที่อายุต้ังแต่ 7 ปีข้ึนไปต้องนอนมีเตียง 

*** อตัราน้ีรวม: ภาษีน า้มันของสายการบิน ณ วันที่  31 ส.ค.60** 

*** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปล่ียนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม 

***  การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จ านวน 25 ทา่นข้ึนไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 25 ทา่น ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง 

*** หำกท่ำนตอ้งกำรอำหำรพิเศษ หรือตอ้งกำรระบุท่ีนัง่บนเคร่ือง รวมถึงกำรสะสมไมล ์ของสำยกำรบิน กรุณำแจง้พรอ้ม

ตอนจองทวัร ์หรือก่อนเดินทำงอย่ำงนอ้ย 15 วนั ก่อนออกตัว๋ เพือ่บริษทัฯ จะไดด้ ำเนินกำรแจง้ใหท้ำงสำยกำรบินทรำบ แต่

ไดต้ำมท่ีท่ำนขอหรือไม่ข้ึนอยู่กบัสำยกำรบินจะพิจำรณำ*** 

อตัรำนี้ รวม 
1. ค่ำพำหนะและน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

2. ค่ำตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิตำมรำยกำร 

3. ค่ำอำหำรตำมรำยกำร  

4. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

5. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำร  

6. ค่ำหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่ำนต่อหอ้ง 

7. น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำงท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรมั 

ราคาตอ่ท่าน รวมตัว๋เครือ่งบิน ไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 73,900 บาท 42,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 66,900 บาท 42,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

(มีเตียงเสริม) 
66,900 บาท 42,900 บาท 

เด็กอายุตั้งแต ่2-7 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่  

(ไม่มีเตียงเสริม) 
62,900 บาท 36,900 บาท 

พกัหอ้งเดี่ยว จา่ยเพิ่มท่านละ 17,500 บาท 

อตัราค่าบรกิาร 

BIG JAPAN MIRACLE 7 DAYS/5 NIGHTS (A) 

ฟกุุโอกะ – ฮโิรชิม่า – เบปปุ 

ฉลองปีใหม่กบัประเทศญีปุ่่น 2 เกาะในทรปิเดยีว 
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8. ค่ำประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่ำนั้น คุม้ครองในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท 

(แบบกรุป๊ทวัร)์ ส ำหรบัผูเ้ดินทำงไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลำท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่ำนั้น  

เงือ่นไขกำรคุม้ครอง 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท าประกัน(รายเด่ียว) ลูกค้าสามารถจัดท า

เองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

 ประกนัการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต ่า กว่า 6 เดือนหรือเกนิ 75 ปีขึ้นไป   

 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ครอง 50%  รายละเอยีดตามเง่ือนไขกรมธรรม์   

9. แถมฟรี! Wifi ตลอดทริปกำรเดินทำง (บนรถบสัเท่ำนั้น) 

10.  ฟรี!! น า้เปล่าวันละ 1 ขวด 

อตัรำนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำวีซ่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่น 

2. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง  

3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรำยกำร เช่น ค่ำโทรศพัท,์ ซกัรีด  

4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 

5. ไม่รวมทิปหวัหนำ้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถ ตลอดทิปท่ำนละ 2,500 เยน/ท่ำน หรือประมำณ 900 บำท/ท่ำน  

6. ไม่มีแจกกระเป๋ำ  

7. ค่ำภำษีน ้ ำมนัทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่เติมอีก!!!! 

 

เงือ่นไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงิน 

 บริษทัฯ ขอรบัเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำทต่อกำรจองทวัร ์1 ท่ำน หำกท่ำนยินดีมดัจ ำกำรเดินทำงแลว้ 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทธิในกำรคืนมดัจ ำทั้งหมด (เนือ่งจำกเป็นช่วงเทศกำล ทำงสำยกำรบนิและโรงแรม 

คิดค่ำบริกำร 100%) ส่วนทีเ่หลือช ำระก่อนเดินทำง 30 วนั หำกมีกำรยกเลิกภำยหลงั ทำงบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ำดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำม 
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เงือ่นไขกำรยกเลิก 

ค่ำมดัจ ำทวัรจ์ะถูกน ำไปจ่ำยค่ำตัว๋เครือ่งบนิ ค่ำโรงแรมล่วงหนำ้ซ่ึงไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได ้หำกผูเ้ดินทำงยกเลิก

หรือไม่สำมำรถเดินทำงไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตำมจะเป็นไปตำงเงือ่นไขตำมนี้  

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันท าการคืนค่ามัดจ า 20,000.- บาท. 

 แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจ า 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมดังน้ี 

- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว หรือยึดมัดจ าทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออกตัว๋โดยส่วน

ใหญ่อย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง) 

- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือกรณีใดๆกต็าม ขอยึดมัดจ าทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏเิสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทวัร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีได ๆ

ทั้งสิ้น 

 

กำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ 

* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ใน

เครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกนั 

 
กระเป๋ำเดินทำงและสมัภำระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เขน็ได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน น า้หนักไม่เกนิทา่นละ 30   กโิลกรัม (หาก

น า้หนักเกนิ ทางสายการบินอาจจะเรียกเกบ็ค่าระวางเพ่ิมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผู้โดยสารช้ันประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าส าหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนติเมตร 

หรือ 25 เซน็ติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ แค่ทา่นละ 1 ใบ/ทา่นเทา่นั้น และ ห้ิวขึ้นเคร่ืองได้ 1 

ใบ/ทา่นเช่นกนั 

 

หมำยเหตุ  



1. BIG JAPAN MIRACLE (FUKUOKA-HIROSHIMA) 7D5N (TG) NY’18 PAGE 10 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน

, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

8. รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ในระหว่างการท าทวัร์ 

9. เมื่อทา่นตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

 

1. ยืนยนักำรเดินทำง จองรำยกำรทวัร.์................................................................................................................  
 

2. คณะชื่อ / นำมสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 

3. จ ำนวน ผูเ้ดินทำง ........................... ท่ำน ผูใ้หญ่ ..............ท่ำน เด็ก...............ท่ำน 
***เนื่องจากทางโรงแรมแจง้ส าหรับเด็กทีอ่ายตุัง้แต ่7 ปีขึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 

 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 
พรอ้มทั้งไดอ่้ำนรำยละเอียดเงือ่นกำรเดินทำงทั้งหมด โดยครบถว้น  
 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่ำน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 3.6 หอ้งพกั 1 ท่ำน (SGL) ………หอ้ง     
 

6. อำหำร          ไม่ทำนเนื้ อววั  ไม่ทำนเนื้ อหมู  ไม่ทำนสตัวปี์ก  ทำนมงัสำวิรสั 
      อื่นๆ............................................................ 
 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่ำหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 
 

8.  หมำยเลขสมำชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถำ้มี) ............................... 
 

9. ตอ้งกำรเลือกทีน่ ัง่            ริมทำงเดิน ริมหนำ้ต่ำง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
*** กรุณำส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ผูเ้ดินทำงภำยใน 7 วนั หลงัจำกท ำกำรจอง และเก็บพำสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทำง 7 วนั*** 


