
 

    

AMAZING NATURE KYUSHU 
 วนัท่ี 27 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563  โดยสายการบินไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สัมผสัประสบการณ์การนัง่ ชินคนัเซน รถไฟความเร็วสูง ดว้ยความเร็ว 240-320 กม./ชัว่โมง 
 ชมสวนระดบัมรดกโลก Beautiful World Heritage สวนเซนกาเนน พร้อมกบัจิบชาเขียวแท้ๆ   
 อาบทรายร้อนท่ี อิบุซูกิ, ชม ทะเลสาบมอนสเตอร์ "อิชช่ี" ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของคิวชู 
 ภูเขาไฟซากุระจิมา ชมววิ 360 องศา ท่ีจุดชมวิวอาริมูระ 
 ชอ้ปป้ิงจุใจ โทสึเอาท์เล็ต และย่านการค้าในฟุคุโอกะ  
 ช้อปป้ิงถุงโชคดี (Lucky Bag) วนัท่ี 1 – 3 มกราคม ของทุกปี 

 

 



 

    

FLIGHT DETAIL 

28 DEC 2019 TG 8106 BKK – FUK 00.50 – 08.20 

01 JAN 2020 TG 8109 FUK – BKK 19.00 – 23.00 

 
ก าหนดการเดินทาง 

วนัศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562     (1) กรุงเทพฯ 

21.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ ประตู 3 แถว C โดยมี
เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวกและด าเนินการดา้นเอกสารแก่ท่าน 

 
วนัเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562     (2) กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คุมาโมโต้  

00.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยเท่ียวบินท่ี TG8106 Charter Flight เท่ียวบินพิเศษ (ใชเ้วลาบิน 5.30 
ชัว่โมง) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองฯ 

วนั รายการ อาหาร สถานที/่ที่พกั 

B L D 

วนัแรก กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ   - - - สนามบินสุวรรณภูมิ 

วนัที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ  TG8406(BKK-FUK 0050-0820) – 
เมืองฟุคุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – เมืองคุมาโมโต ้– สวนซุย
เซนจิ – ปราสาทคุมาโมโต ้– เมืองโบราณ (Sakura-no-baba 
Josaien) – โรงแรม 

- / / KUMAMOTO CASTLE  
HOTEL ****       

วนัที่สาม เมืองคุมาโมโต ้– เมืองคาโกชิมา – สวนเซนกาเนน – ห้าง
สรพพสินคา้ AEON – โรงแรม 

/ / / KAGOSHIMA SUN 
ROYAL HOTEL **** 

วนัที่ส่ี เมืองคาโกชิม่า – เรือเฟอร์ร่ีสู่ภูเขาไฟซากุระชิมะ – สวน
ลาวานากิซะ – สปาซากุระจิมะ โยกนั นากิซะ – เรือเฟอร์ร่ี
กลบัสู่เมืองคาโกชิม่า – ทะเลสาบอิเคดะ – เมืองอิบุซูกิ – 
อาบทรายร้อน (Black Sand Bath) – โรงแรม 

/ / / IBUSUKI SEASIDE 
HOTEL **** 

วนัที่ห้า เมืองอิบุซูกิ – เมืองโทสึ โดยรถไฟชินคนัเซน – โทสึพรี
เม่ียมเอาทเ์ลต็ – โรงแรม 

/ - - HOTEL CLIO COURT 
**** 

วนัที่หก อิสระชอ้ปป้ิงเมืองฟุกุโอกะเตม็วนั – กรุงเทพฯ สนามบิน
สุวรรณภูมิ TG8109(FUK-BKK 1900-2300) 

/ - - สนามบินสุวรรณภูมิ 



 

    

08.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใตสุ้ดของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมือง
ศูนยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย ์

09.30 น. หลงัผา่นการตรวจลงตราหนงัสือเดินทางและพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแลว้ ออกเดินทางสู่ ต าบลดาไซฟุ ท่ี
มีอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์เหลืออยูใ่ห้ชมมากมาย  

10.15 น. น าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโต ซ่ึงมีความเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุด สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 905 โดย 
MICHIZANE SUGAWARA เป็นท่ีสถิตของเทพเจา้แห่งความรู้ จึงมีนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา มากราบไหว้
ขอพรเพ่ือการศึกษา ชาวญ่ีปุ่ นท่ีไปนมสัการขอพรนั้นจะตอ้งลา้งมือในบ่อน ้ าให้สะอาด จากนั้นก็จะใช้
เหรียญ 5 เยน ซ่ึงมีรูตรงกลาง โยนลงไปตรงบ่อดา้นหนา้ของเทพเจ้า พนมมือไหว ้พร้อมกบัตบมือ 3 คร้ัง
แลว้กม้ลงกราบ เป็นอนัเสร็จพิธี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบเซ็ทญี่ปุ่น  
12.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองท่ีมีความร่มร่ืน และเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัสมยัสงครามกลางเมือง

ของญ่ีปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตูสู่อุทยานแห่งชาติอะโสะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของภูเขาไฟอะโสะ 
และภูเขาไฟคิวยิว 

14.30 น. น าท่านชม สวนซุยเซนจิ สวนสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแทท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดของจังหวดัคุมาโมโต้ ด้วย
รูปแบบการตกแต่งอย่างงดงามท่ีลงตวั ภายในมีทั้งสถานท่ี ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ มีการยอ่ส่วนสถานท่ีๆ มี
ช่ือเสียงของญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบบิวะ ศาลาไม ้และสะพานหิน อีกทั้งยงัมีสตัว์น่ารักๆ 
อยา่งนกกระเรียน หงส์ และปลาคาร์ฟให้ไดเ้ห็นอยูบ่ริเวณบ่อน ้าท่ีอยูภ่ายในสวนอีกดว้ย 

 
 
 
 
 



 

    

 
 
 
15.30 น. ออกเดินทางสู่ ปราสาทคุมาโมโต้  
16.00 น. น าท่านชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก) ตวัปราสาทท่ีตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมืองคุมาโมโต ้

ในสถาปัตยกรรมคลาสสิกท่ีมีความสวยงาม อายกุว่า 420 ปี ภายในปราสาทมีห้องโถงเป็นท่ีเก็บสมบติั วตัถุ
มีค่า รูปภาพปราสาทต่างๆ และไดรั้บฉายา “ปราสาทด า” สร้างข้ึนโดยขนุพลผูโ้ด่งดงั คิโยมาสะ คะโตะ ใน
ปี ค.ศ. 1960 ภายในเปิดเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงวตัถุโบราณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเดินเล่นท่ี เมืองโบราณ (Sakura-no-baba Josaien) บริเวณเชิงเขาของปราสาทคุมาโมโต้ ออกแบบ 
และตกแต่งสไตลย์อ้นยคุให้เขา้กบับรรยากาศเมืองเก่าของปราสาท ซ่ึงจะมีร้านคา้จ าหน่ายของท่ีระลึก ขนม
ข้ึนช่ือของเมืองคุมาโมโต ้และมีร้านอาหารต่างๆ มากมาย  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

18.15 น. น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม KUMAMOTO CASTLE  HOTEL   
 



 

    

วนัอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 (3) คุมาโมโต้ – คาโกชิมา  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคาโกชิมา เมืองหลวง เมืองศูนยก์ลาง และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด ทางทิศตะวนัตกฉียงใตข้อง

เกาะคิวชู คาโกชิมามีช่ือเล่นอีกช่ือว่า “เนเปิลส์แห่งตะวันออก” ด้วยลกัษณะภูมิศาสตร์ของอ่าวท่ีมีส่วน
คลา้ยกนั มีอากาศท่ีร้อน และมีภูเขาไฟซะกุระจิมะตั้งอยูใ่กลเ้มือง  

11.30 น. น าท่านชม สวนเซนกาเนน หรือ สวนไอโซเทเอน เป็นการจดัสวนสไตลญ่ี์ปุ่ น ตามทางชายฝ่ังดา้นเหนือของ
ตวัเมืองคาโกชิมา โดยมองเห็นอ่าวคาโกชิมากบัภูเขาไฟซากุระจิมะ ท าให้ไดวิ้วท่ีสวยงามมาก ภายในสวน
ยงัรวมเอาสระน ้าเลก็ๆ ธารน ้ า ศาลเจา้ และทางเดินใตร่้มเงาของป่าไผเ่อาไวด้ว้ย สวนน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่สมยั
เอโดะ ตรงส่วนกลางของสวนยงัมีคฤหาสน์ของตระกูลไอโซะท่ีสร้างพร้อมกบัสวน และยงัคงสภาพเดิมมา
จนถึงทุกวนัน้ี  เชิญชิมชาเขียวพร้อมกบัทานขนมญ่ีปุ่ นในบรรยากาศสบายๆ หลงัจากเดินเล่นรอบสวนท่ีถูก
โอบลอ้มไปดว้ยกล่ินของพืชพนัธ์ุ คือช่วงเวลาผอ่นคลายท่ีแสนยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
14.00 น. ออกเดินทางสู่ห้างสรรพคา้ AEON 
14.30 น. น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ห้างสรรพค้า AEON ท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะคิวชู ท่านสามารถเลือกซ้ือของใช้ประจ าวนั

สไตล์ญ่ีปุ่ น เคร่ืองส าอางค์แบรนด์ญ่ีปุ่ นต่างๆ ตามเคาน์เตอร์ เคร่ืองอุปโภค และบริโภค ช่ือดงัมากมาย 
รวมถึงขนมขบเค้ียว บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ผงโรยขา้ว เคร่ืองปรุงส าเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพู สบู่ ยาสีฟัน 
และของใชป้ระจ าวนัอ่ืนๆ อีกมากมายไดท่ี้น่ี 

  
 
 
 
 
 



 

    

 
17.00 น. ออกเดินทางสู่ท่ีพกั  
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ    

 เชิญท่านพกัผ่อนสไตล์นิปปอนกบัการแช่ออนเซนน ้ าแร่ธรรมชาติแทท่ี้ผ่านความร้อนใตพิ้ภพ เพ่ือผ่อนค
ลายความเม่ือยลา้ เลือดลมเดินดีข้ึน เสริมสุขภาพให้กระปร่ีกระเปร่า ผิวพรรณสดใสมีน ้ ามีนวล และช่วย
ระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม KAGOSHIMA SUN ROYAL HOTEL     

วนัจนัทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562    (4) คาโกชิม่า – ซากุระจมิะ – อิบุซูกิ  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือ  
09.00 น. ออกเดินทางโดย เรือเฟอร์ร่ี สู่ภูเขาไฟซากุระชิมะ 
10.00 น. ออกเดินทางสู่จุดชมวิวลาวาอาริมูระ   

 น าท่านชม ภูเขาไฟซากุระจิมะ จากจุดชมวิวลาวาอาริมูระ ตั้งอยู่บนเนินซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีเกิดจากการสะสม
ของลาวาท่ีไหลออกมาจากการปะทุคร้ังใหญ่ของภูเขาไฟซากุระจิมะ ล่าสุดเม่ือปี ค.ศ.1914 ตรงจุดน้ี
สามารถมองเห็นปากปล่องภูเขาไฟ และกลุ่มควนัท่ีลอยอยู่เหนือยอดเขา รอบๆ จะมีพืชพนัธ์ุท่ีเติบโตอยู่
แถบน้ีมากมาย นอกจากน้ียงัสามารถเดินไปทางดา้นฝ่ังภูเขาไฟ ซ่ึงมีทางเดินระยะ 1 กิโลเมตร เพ่ือให้ชม
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มรอบๆ จุดชมวิวแห่งน้ีถูกจดัให้เป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามาทั้งภูเขาไฟและ
อ่าวคินโกะ โดยสามารถนัง่อยูใ่นศาลาเลก็ๆ ก็เห็นไดทุ้กมุมมองเลยทีเดียว  

 
 
 
 
 
 
 
 

11.00 น. ออกเดินทางสู่ สวนลาวานากิซะ 
11.20 น. น าท่านผ่อนคลายให้เทา้ไดมี้แรงเดินต่อท่ี สปาซากุระจมิะ โยกัน นากิซะ บ่อสปาเทา้ริมทะเล ตั้งอยูใ่นลาน

ท่ีตกแต่งแบบเรียบง่าย มีทางเดินไม ้มีศาลาเลก็ๆ เพ่ือนัง่ชมวิวทะเล และเกาะซากุระจิมะ ในส่วนของบ่อ
ท าสปามีความยาวกว่า 100 เมตร จากระเบียงไมริ้มทะเลยาวไปถึงกลางสนามหญา้ และมีหลงัคาเล็กๆ เป็น
ระยะๆ โดยมีน ้ าพุร้อนจากธรรมชาติไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา นบัว่าเป็นบ่อน ้าสปาเทา้กลางแจ้งท่ียาวท่ีสุด
อีกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ น 



 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
11.45 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือ  
12.10 น. น าท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์ร่ี กลบัสู่ เมืองคาโกชิมา 
12.25 น. ถึง ท่าเรือคาโกชิมา  
12.45 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.45 น. ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบอิเคดะ  
15.15 น. น าท่านชม ทะเลสาบอิเคดะ ท่ีใหญ่ท่ีสุดของคิวชู มีความกว้าง 15 กิโลเมตร ความลึก 233 เมตร เป็น

ทะเลสาบท่ีมีสีคราม สามารถมองเห็นวิวซตัสึมะ ฟูจิ หรือท่ีเรียกว่าภูเขาไคมงดาเคะได ้มีปลาไหลตวัใหญ่ท่ี
มีล าตวัยาว 2 เมตร รอบตวักวา้ง 50 เซนติเมตร อาศยัอยู ่และยงัเป็นท่ีรู้จกัในฐานะทะเลสาบของมอนสเตอร์ 
“อิชช่ี” ตามต านานพ้ืนบา้นท่ีลือกนัว่า มีคนเห็นสตัว์น ้าขนาดยกัษป์รากฏตวัท่ีน่ี แต่ไม่มีผูใ้ดยืนยนัว่าเร่ืองน้ี
เป็นเร่ืองจริงหรือไม่ แต่รูปป้ันตวั “อิชช่ี” ก็ยงัคงตั้งอยู่เพ่ือเป็นหลกัฐานดงักล่าว ชม ทุ่งดอกเรปซีด (คาโน
ลา) ท่ีปลูกอยูร่อบๆ ทะเลสาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิบุซูกิ เป็นเมืองท่ีอยูท่างตอนใตข้องเมืองคาโกชิมา มีช่ือเสียงในดา้นการอบทรายร้อน 

พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กบัการอาบทรายร้อน (Black Sand Bath) ซ่ึงมีช่ือเสียงมากของประเทศญ่ีปุ่ น 
ทรายร้อนท่ีว่าสีค่อนจะออกสีด า เน่ืองดว้ยกรดก ามะถนัจากน ้าแร่ใตพ้ื้นดิน อีกทั้งท่านจะไดส้วมใส่ชุด      ยู



 

    

คาตะในการอบทรายร้อนอีกดว้ย ซ่ึงคุณสมบติัของการแช่ทรายร้อนจะช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีข้ึน เพ่ือ
สุขภาพท่ีดี 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ 
 เชิญท่านพกัผ่อนสไตล์นิปปอนกบัการแช่ออนเซนน ้ าแร่ธรรมชาติแท ้ท่ีผ่านความร้อนใตพิ้ภพ เพ่ือผ่อน

คลายความเม่ือยลา้ เลือดลมเดินดีข้ึน เสริมสุขภาพให้กระปร่ีกระเปร่า ผิวพรรณสดใสมีน ้ ามีนวล และช่วย
ระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม IBUSUKI SEASIDE HOTEL    

วนัอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562    (5) อิบุซูกิ – คุมาโมโต้ – ฟุคุโอกะ  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟ  
10.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโทสึ โดยรถไฟชินคันเซน เป็นรถไฟความเร็วสูงชั้นน าของโลกท่ีเช่ือมระหว่างเมือง

ต่างๆ ในญ่ีปุ่ น แล่นดว้ยความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรต่อชัว่โมง  
12.00 น. ถึงสถานีรถไฟเมืองโทสึ   
12.30 น. เชิญท่านช้อปป้ิงท่ี โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต เป็นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ ซ่ึงอาคารออกแบบในสไตล์

แคลิฟอร์เนียใตท่ี้ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในภูมิภาคคิวชู ให้ท่านสนุกสนานกบัการเลือกซ้ือสินคา้         แบ
รนดเ์นมมากมายในราคาลดพิเศษสุด อาทิเช่น  Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ 

 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเตม็ท่ี) 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
16.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนยก์ลางแห่งการคมนาคมและธุรกิจต่างๆ เมืองท่ีโด่งดงัมาจากอุตสาหกรรม

ผา้ไหม ฮากาตะโอริ และตุ๊กตาดินฮากาตะ 
 (อาหารค ่าตามอธัยาศยั) 
 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม HOTEL CLIO COURT  
 
 



 

    

วนัพุธที่ 1 มกราคม 2563     (6) ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ  

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ตลอดวนั เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเดินเล่นชอ้ปป้ิงในย่านการคา้ต่างๆ โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าแก่

ท่าน  
 - ย่านเท็นจิน อาจจะเป็นย่านท่ีเรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได้ เรียกว่าเป็น 

Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณน้ีจะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตวักนั
อยู่มากมาย เรียกว่าถา้ตั้งใจจะมาเดินชอ้ปป้ิงซ้ือของกันจริงๆ วนัเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้เลือกซ้ือหลาก
หลายชนิด ตั้งแต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เส้ือผา้ แบรนดเ์นม หนงัสือ เคร่ืองส าอางคต่์างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีก
มากมาย  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 - คาแนล ซิตี ้ฮากาตะ เป็นศูนยร์วมร้านคา้ และร้านอาหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน ้า ภายในมีการขุดคลองให้

ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งน้ีดว้ย นอกจากนั้นยงัมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตูเ้กมส์ รวมทั้งโรงแรมอีก 2 
แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็นพ้ืนท่ีเปิดโล่งๆ กวา้งๆ มีรูปทรงและสีสนัท่ีแปลกตา เพ่ือให้ไดบ้รรยากาศท่ีน่า
ต่ืนตาต่ืนใจ ตรงกลางของคลองจ าลองน้ีจะมีการแสดงน ้าพุ แสง สี เสียง ตั้งแต่เปิดจนปิด ทุกๆ คร่ึงชัว่โมง 
มีร้านคา้มากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านท่ีมีเฉพาะในญ่ีปุ่ น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการ
หลากหลายแบบทั้งอาหารญ่ีปุ่ น และอาหารชาติอ่ืนๆ ในราคาท่ีไม่ไดแ้พงกว่าขา้งนอกมากนกั โดยเฉพาะท่ี
ชั้น 5 จะมีส่วนท่ีเรียกว่า “ราเมน สเตเดี่ยม” ท่ีจะมีร้านราเมนท่ีมาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น รวมทั้ง
ราเมนสไตลฟ์ุคุโอกะท่ีเรียกว่า “ฮากาตะราเมน” ดว้ย 

 
 
 
 
 
 



 

    

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ ถนนชอ้ปป้ิงแบบมุงหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของฟุคุโอกะ ตลอดทั้งสองขา้งทางเดินยาว 
400 เมตร เตม็ไปดว้ยร้านคา้กว่าร้อยร้าน สินคา้ก็มีเลือกซ้ือมากมายหลายประเภท ทั้งเส้ือผา้ ของกิน ของใช ้
ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ทัว่ๆ ไป ทีเดด็ของท่ีน่ีคือร้านท่ีมีสินคา้จากเตา้หู้ มีทั้งมาสก์เตา้หู้ท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ี และ
ผลิตภณัฑน์ ้าเตา้หู้แท้ๆ  ของฟุกุโอกะท่ีตอ้งลอง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 - ชอ้ปขนมของฝากท่ี สถานี Hakata ใครท่ีจะหาซ้ือของฝาก หรือชิมของอร่อยแบบไม่ตอ้งเดินทางไปไหน

ไกล ไปหากนัไดท่ี้สถานี Hakata ท่ีตึก Deito ซ่ึงเช่ือมต่ออยูก่บัตวัสถานีเลย ตึกน้ีมี 3 ชั้น คือชั้นใตดิ้น ชั้น 1 
และชั้น 2 โดยร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ท่ีชั้น 1 มีทั้งโซนท่ีเรียกว่า “Hakata Souvenir Street” 
บริเวณนั้นยงัมีชอ็ปเล็กๆ อีกเพียบมีทั้งขนมหรือของฝากยอดฮิตทัว่ๆ ไปไม่ว่าจะเป็น ชอ็คโกแลต็ คิทแคท
รสต่างๆ ชาเขียวและอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี้ ดองกีโ้ฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิเมะท่ีเปิดให้ลูกคา้คุน้หูตลอดเวลา 

สลบักบัประกาศขอบคุณลูกค้าท่ีมาใช้บริการของร้านเป็นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษา รวมถึงภาษาไทย เป็น
เสียงเพลงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกบัร้าน “ดองกีโ้ฮเต้” หรือท่ีหลายๆ คนเรียกกนัว่า “ร้านดองกี้” ร้านขาย
สินคา้อุปโภค-บริโภค ราคารวมภาษีแลว้สุดประหยดัของญ่ีปุ่ น 

 (ไม่มีบริการอาหารกลางวนัและค ่า เพ่ือให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเตม็ท่ี) 



 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

17.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน 
19.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน TG-8109 Charter Flight เท่ียวบินพิเศษ (ใชเ้วลาบิน 5.30 

ชัว่โมง) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองฯ   
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่พกัห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง) 62,900.- บาท 
ผูใ้หญ่พกัห้องเด่ียวเพ่ิม  9,500.- บาท 
เดก็อาย ุ2-5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 49,900.- บาท 
เดก็อาย ุ6-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 61,900.- บาท 
หมายเหตุ   กรณีตอ้งการเดินทางโดยท่ีนัง่ชั้นธุรกิจ ราคาเพิม่ท่านละ 25,000.- บาท 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
•  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย (TG)  
•  ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน ้ามนั และประกนัภยัทุกแห่ง  
•  ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
•  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
•  ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก์ท่ีคอยอานวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง  
•  ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ

ไวใ้นวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 
• น ้ าหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม ส าหรับท่ีนัง่ชั้นธุรกิจ และน ้ าหนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม ส าหรับท่ีนั่งชั้นประหยดั กรณี

น ้าหนกัเกินจากท่ีก าหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพ่ิม  



 

    

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
•  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทวัร์ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  
•  ค่าปรับส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้ 
•  ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าท าหนงัสือเดินทาง  
•  ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง 
•  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  
เง่ือนไขการช าระเงนิ  
• กรุณายืนยนัการเดินทาง และช าระเงินมดัจ า ภายใน 48 ชัว่โมง นบัจากการส ารองท่ีนัง่ ท่านละ 10,000 บาท และกรุณา

แฟกซ์ หรืออีเมลห์นา้พาสปอร์ตของผูเ้ดินทางเพ่ือท าการจองท่ีนัง่ ในกรณีเดินทางชั้นธุรกิจ มดัจ าท่านละ 20,000 บาท   
• ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 25 วนั  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
2.  บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน การเมือง การประทว้ง การนดัหยดุงานการ

ก่อการจลาจล ภยัธรรมชาติ การจราจรติดขดั  
3.   บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากว่ามีการน าส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ย

เหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึง
อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

4.   บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ 
หรือคนต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุม 

5.   บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน เกิดจากโจรกรรม     
และอุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

ใบจองทวัร์ AMAZING NATURE 
27 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 

 
1. ช่ือ / นามสกุล ผูจ้อง............................................................................................................  

 
2. ช่ือ / นามสกุล  ผูเ้ดินทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 

1. .................................................................................................................. 
2. ..................................................................................................................  
3. ..................................................................................................................  
4. ..................................................................................................................  
5. .................................................................................................................. 
6. ..................................................................................................................  

 
3. เบอร์ติดต่อ ................................................................................................................................. 
 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ................................................................................................... 
 
5. ประเภทห้องพกั 

6.1  ห้องพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  (TWN / DBL)   ..... ห้อง    
6.2  ห้องพกั 1 เดก็ (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 1 ผูใ้หญ่   ..... ห้อง 
6.3  ห้องพกั 1 เดก็ (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่   ..... ห้อง (มีเตียง) 
6.4  ห้องพกั 1 เดก็ (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่   ..... ห้อง (ไม่มีเตียง) 
6.5 ห้องพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม   ..... ห้อง    
6.6 ห้องพกั 1 ท่าน (SGL)      ..... ห้อง     
 

6. อาหาร         ไม่ทานเน้ือววั ไม่ทานเน้ือหมู ไม่ทานสตัวปี์ก ทานมงัสวิรัติ 
อ่ืนๆ ............................................................ 

 
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ ไม่เคย เคย   ประเทศ .................................. 
 
 
 


