
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตามหารักแท ้คน้หาความมหศัจรรยแ์ห่ง ศาลเจา้ยโูดะ 
 หุบเขาทาคาชิโฮ สวรรคบ์นดิน ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์น่าหลงไหล   
 ไม่ตอ้งไปไกลถึงเกาะอีสเตอร์ ก็ใกลชิ้ดกบัรูปป้ันโมอาย ไดง่้ายๆ  
 ไมก้างเขนในทะเล ครัซซี “The Sea of Cross”  
 ชอ้ปป้ิงถุงโชคดี (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 

 
วันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ 

21.00 น.  พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หนา้เคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ ประตู 3 แถว C 

โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทั คอยอ านวยความสะดวก และด าเนินการดา้นเอกสารแก่ท่าน 

วันเสาร์ที่ 28 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คุมาโมโต้ – คริิชิม่า  

00.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG-8106 Charter Flight เที่ยวบินพเิศษ (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  – ปราสาทคุมาโมโต้(ภายนอก) – เมือง
โบราณ (Sakura-no-baba Josaien) – ศาลเจ้าคุมาโมโต ้อินา
ริ – เมืองคิริชิม่า – โรงแรม  

- / / ACTIVE RESORT 
KIRISHIMA 

วนัที่สาม เกาะเอโอชิม่า – หินยกัษ์โอนิโนะ เซ็นตะคุอิตะ – ซันเมส
เสนิชินัน –  ศาลเจ้ายูโดะ –  เ มืองมิยาซากิ  –  ชมงาน  
Illumination Flower Garden 2019  Hikari no Hanazono       
– โรงแรม 

/ / / JAL CITY MIYAZAKI 
HOTEL 

วนัที่ส่ี เมืองฮิวกะ – ยูมะกุเซะ – ครัซซี “The Sea of Cross” -      

หุบเขาทาคาชิโฮ – อุทยานแห่งชาติอะโสะ  – โรงแรม 

/ / / ASO PLAZA HOTEL 

วนัที่ห้า หมู่บ้านยูฟูอิน – โทสึพรีเม่ียมเอาท์เล็ต – เมืองฟุคุโอกะ – 

โรงแรม  

/ - - HOTEL NISHITETSU 
GRAND   

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

/ - - สนามบินสุวรรณภูมิ 



 
08.00 น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใตสุ้ดของประเทศญี่ปุ่ น 

เป็นเมืองศูนยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย ์ หลงัผา่นการตรวจลงตราหนงัสือเดินทาง และพธีิการ

ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มีความร่มร่ืน และเป็นจุดยทุธศาสตร์ที่ส าคญัสมยัสงคราม

กลางเมืองของญี่ปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตูสู่อุทยานแห่งชาติอะโสะ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ

ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยวิ 

11.30 น. น าท่านชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก) 

ตวัปราสาทที่ตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขากลาง

เมืองคุมาโมโต ้ในสถาปัตยกรรมคลาสสิกที่มี

ความสวยงาม อายกุวา่ 420 ปี ภายในปราสาท

มีหอ้งโถงเป็นที่เก็บสมบติั วตัถุมีค่า รูปภาพ

ปราสาทต่างๆ และไดรั้บฉายา ปราสาทด า 

สร้างขึ้นโดยขนุพลผูโ้ด่งดงั คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 ภายในเปิดเป็นพพิิธภณัฑแ์สดงวตัถุ

โบราณ   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินเล่นที่ เมืองโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น (Sakura-no-baba 

Josaien) บริเวณเชิงเขาของปราสาทคุมาโม

โต ้ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยอ้นยุคให้

เขา้กบับรรยากาศเมือง เก่าของปราสาท ซ่ึง

จะมีร้านคา้จ าหน่ายของที่ระลึก ขนมขึ้นช่ือ

ของเมืองคุมาโมโต้ และร้านอาหารต่างๆ 

มากมาย 

13.45 น. น าท่ านชม  ศาล เ จ้ า คุม า โม โ ต้  อิ น า ริ  

(Kumamoto Inari Shrine) ศาล เจ้า ขอ ง

นิกายชินโตที่มีความเก่าแก่น้ีถูกสร้างขึ้ น

ตั้ งแต่ปี  ค.ศ.1496 มาจากความเ ช่ือและ

ศรัทธา และส่วนหน่ึงในการปกป้องปกป้อง



 
ปราสาทคุมาโมโ้ต(้Kumamoto Castle) จากส่ิงชัว่ร้ายทั้งปวง 

14.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองคิริชิม่า เป็นเมืองที่ตั้งอยูใ่นจงัหวดัคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่ น 

17.00 น. เดินทางถึงเมืองคิริชิม่า น าท่านเช็คอินเขา้สู่โรงแรมที่พกั  

 เชิญท่านพกัผอ่น สไตลนิ์ปปอน กบัการแช่ออนเซน น ้ าแร่ธรรมชาติแท ้ ที่ผา่นความร้อนใตพ้ภิพ 

ช่วยคลายความเม่ือยลา้ เลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพใหก้ระปร่ีกระเปร่า ผวิพรรณสดใสมีน ้ ามี

นวล และช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 

 พกัที่ ACTIVE RESORT KIRISHIMA  

วันอาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 62 คริิชิม่า – นิชินัน – มิยาซากิ    

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะเอโอชิม่า เกาะเล็กๆ ใกลก้บัชายฝ่ังทะเลของมิยาซากิ เช่ือมต่อกบัแผ่นดินใหญ่

ดว้ยสะพาน ลอ้มรอบดว้ยหาดทรายขาว และเป็นป่าดิบทึบบริเวณตรงกลางเกาะ ทางเดินรอบเกาะ

มีระยะทางเพยีง 1.5 กิโลเมตร  

น าท่านชมหินย ักษ์ โอนิโนะ  เ ซ็นตะคุอิตะ 

(Devil's Washboard) ตะกอนจากน ้ าทะเลจากยคุ

โบราณ ประมาณ 700 ลา้นปีที่ผา่นมา (หินทราย

ที่แข็ง และโคลนไดมี้การทบัถมซ ้ าแล้วซ ้ าเล่า) 

ไดถู้กคล่ืนซัดทบัถมเป็นเวลานาน ที่เหลือเพียง

อยา่งเดียวตอนน้ี เป็นส่ิงเดียวที่สามารถเห็น และ

ซ้อนกันเหมือนจาน คุณสามารถเห็นส่ิงเหล่าน้ีเป็นระยะทางกว่า 8 กิโลเมตรจากชายฝ่ังชิงเต่า 

ถึงคินชาคุจิมะ  

11.45 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

13.30 น. น าท่ านชม ซันเมสเสนิ ชินัน  เ ป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้ นมาเม่ือไม่นานนัก ตั้ งอยู่

บริเวณเชิงเขาชนั ภายในเป็นสวนกวา้งติดทะเล

ที่มีรูปป้ันโมอาย 7 ตวัตั้งอยู ่สวนแห่งน้ีเป็นเพยีง

แห่งเดียวในโลกที่ได้รับอนุญาตจากหมู่เกาะ 

EASTER ประเทศชิลี ที่เป็นสถานที่ดั้งเดิมของรูปป้ันโมอายใหท้  าการสร้างเลียนแบบได ้ 



 
15.15 น. น าท่านชม ศาลเจ้ายูโดะ อยูท่ี่ชายฝ่ังทะเลนิชินัน 

ถูกสร้างขึ้นเพื่อบิดาของจกัรพรรดิองคแ์รกของ

ญี่ปุ่ น ศาลเจา้สีสันสดใสแห่งน้ี ถูกสร้างฝังตวัอยู่

ในถ ้ า ริมหน้าผาหันหน้าออกทะเล ท าให้ไดว้ิว

ทิวทศัน์ที่งดงาม ซ่ึงมีเร่ืองเล่าว่าจกัรพรรดิองค์

แรกของญี่ปุ่ นเติบโตขึ้ นมาจากน ้ านมที่ไหล

ออกมาจากหินที่มีรูปร่างคลา้ยเตา้นมภายในถ ้ า 

ท  าให้ถ ้ าน้ียงัมีช่ือเสียงเร่ืองความรัก การให้ก าเนิดบุตร และการแต่งงานด้วย ภายนอกถ ้ าจะมี

ทางเดินริมหน้าผาที่หันหนา้ออกทะเลเป็นแนวยาว และจะมีหินกอ้นหน่ึงที่มีเชือกผูกเอาไวพ้ร้อม

กบัถว้ยเซรามิค ที่เช่ือกนัว่าถา้โยนลูกบอล (มีขายที่ศาลเจา้) ลงถว้ยไดจ้ะโชคดี โดยผูห้ญิงจะโยน

ดว้ยมือขวา ส่วนผูช้ายจะโยนดว้ยมือซา้ย  

16.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิยาซากิ ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องภูมิภาคคิวชู เป็นจงัหวดัที่หนัออกสู่

ทะเลตั้งแต่ทิศเหนือที่แหลมฮิวกะ ยาวเป็นชายฝ่ัง ทะเลทาง  ตะวนัออก จรดทางใตท้ี่แหลมโทอิ 

ทางตะวนัตกเป็นที่ราบสูงและขนุเขาเป็นเมืองท่าทางตะวนัออกเฉียงใตท้ี่เป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวที่ส าคญั “ใชชี้วติอยา่งสบายๆ” คือค าพดูที่บรรยายความเป็นชาวเมือง

มิยาซากิ เมืองที่ท่านสามารถทิ้งชีวติประจ าวนัยุง่ๆ และมาใชชี้วติอยา่งชา้ๆ 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

19.30 น. น า ท่ า น เ ข้ า ชม ง าน  Illumination Flower 

Garden 2019 Hikari no Hanazono เ ป็นการ

จดัแสดงโลกแห่งจินตนาการดว้ยหลอดไฟกว่า 

1,000,000 หลอด  ด้วยธีมที่ ว่ า  “Flower and 

Light Melody” ทั้ งทุกจุดของสวนจะเต็มไป

ดว้ยแสงสี และจุดที่น่าสนใจในปีน้ีก็คือการจดั

แสดง Snowman ที่ตั้งอยู่บน SNS นับเป็นการแสดงจากฝีมือ  ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคนิคการจดั

แสดงใน Theme park ที่น่าจบัตามองอีกที่หน่ึงเลยทีเดียว จนไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางเขา้

สู่ที่พกั 

 พกัที่ JAL CITY MIYAZAKI HOTEL  

 



 
วันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. 62 มิยาซากิ – ฮิวกะ – อะโสะ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฮิวกะ ตั้งอยูท่างตอนเหนือของจงัหวดัมิยาซากิ 

09.45 น. น าท่านชม ยูมะกเุซะ แหลมที่ยืน่ออกไปใน

มหาสมุทรแปซิฟิก ชายฝ่ังทะเลที่น่ีเป็นชายฝ่ัง

แบบเวา้ลึก โดดเด่นดว้ยทางน ้ าที่ซบัซอ้น

คัน่กลางระหวา่งหนา้ผา หนา้ผาที่น่ีมีความสูง 

70 เมตร และคล่ืนน ้ าทะเลที่ซดัสาดเขา้ที่หนา้

ผา  เป็นทศันียภาพที่มีเสน่ห์ยิง่นกั หนา้ผาหินที่

เปลือยเปล่าไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงรอยแยกหินแบบรูปเสาไดอ้ยา่งชดัเจน รอยแยกหินรูปเสาน้ีไดก่้อตวั

ขึ้นเม่ือลาวาจากภูเขาไฟระเบิดไดเ้ยน็ และแขง็ตวั ที่มาของช่ือ "ยมูะกุเซะ" เป็นความคิดที่มาจาก

ความจริงที่วา่หินที่น่ีมีสีคลา้ยคลึงกบัมา้ ดงันั้นช่ือสถานที่น้ีจึงเรียกวา่ “ยมูา-โนะ-เซนากะ” (หลงั

มา้) (ค  าวา่ ”ยมูา” หมายถึง มา้ในภาษาญี่ปุ่ น)  

 น าท่านชม ครัซซี “The Sea of Cross” เป็นบริเวณพื้นที่ของมหาสมุทรที่จะเห็นเคร่ืองหมายไม้

กางเขนในทะเลเม่ือมองมาจากประภาคาร แหลมน้ีเป็นลกัษณะของชายฝ่ังที่เวา้ลึก “รูปไมก้างเขน” 

เกิดจากลกัษณะภูมิประเทศที่แคบและถูกกดัเซาะโดยแม่น ้ าท  าใหเ้กิดเป็นรูปไมก้างเขนในทะเล 

เพราะรูปไมก้างเขนมีลกัษณะคลา้ยกบัตวัอกัษรคนัจิของญี่ปุ่ น 叶 (หมายถึง “สมปรารถนา”) จึง

เป็นที่มาของเร่ืองการอธิฐานขอพรที่ทะเล

แห่งน้ีแลว้จะสมปรารถนา 

11.00 น. ออกเดินทางสู่ภตัตาคาร  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.00 น. ออกเดินทางสู่ ช่องเขาทาคาชิโฮ 

14.15 น. น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาทาคาชิโฮ หรือเรียก

อีกช่ือหน่ึงว่า ทาคาชิโฮะ เป็นหน่ึงในแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีช่ือเสียงของจงัหวดั

มิยาซากิ อยูไ่ม่ไกลกบัภูเขา  ไฟอะโซะ ซ่ึงเกิด

จากรอยแตกของภูเขาที่มีแม่น ้ าโกคาเซะตัด

ผา่น2ขา้งจะเป็นหินสูงชนั เหมือนหน้าผาที่เกิด



 
จากการระเบิดของภูเขาไฟจนมีรูปร่างคดเคี้ยวเหมือนมงักร ซ่ึงจะมีน ้ าตกมินาอิโนทาคิที่สูงถึง 17 

เมตรอยูใ่นช่องเขาน้ี ใหว้วิที่สวยงามที่ตดักนัน ้ าตกที่ไหลเอ่ือยๆ ลงมาที่ธารน ้ าสีน ้ าเงินอมเขียว กบั

ความเขียวขจีของแมกไม ้และหินสีเทา 

15.30 น. ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอะโสะ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟสองลูก คอื ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขา

ไฟคิวยวิ  

 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ 

 เชิญท่านพกัผอ่น สไตลนิ์ปปอน กบัการแช่ออนเซน น ้ าแร่ธรรมชาติแท ้ ที่ผา่นความร้อนใตพ้ภิพ 

เพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ เลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพใหก้ระปร่ีกระเปร่า ผิวพรรณสดใสมีน ้ า

มีนวล และช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 พักที่  ASO PLAZA HOTEL  

วันอังคารที่ 31 ธ.ค. 62 อะโสะ – ยูฟูอิน - ฟุคุโอกะ   

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บา้นเล็กๆ ทีต่ ั้งอยูบ่นที่ราบกลางหุบเขาของจงัหวดัโออิตะ บน

เกาะคิวชู  

11.00 น. เ ชิญท่ าน  เ ดิ นชมห มู่ บ้ าน ยู ฟู อิ น 

หมู่บ้านต้นแบบ OTOP ของญี่ปุ่ น ปัจจุบันมี

นกัท่องเที่ยวเขา้มาถึงวนัละ 11,000 คน ภายใน

หมู่บา้นมีร้านคา้การฝีมือมากมาย ชมร้านเคร่ือง

แกว้ ร้านขนมญี่ปุ่ นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาด

สะอ้าน และเลือกซ้ือของที่ระลึกมากมาย ชม

ทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพนัธุท์ี่หายากนานาชนิดอยูอ่าศยัในทะเลสาบอยา่งธรรมชาติ 

(อาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่าน) 

 ห้ามพลาด  

 Milch Yufuin ชีสคพั ที่อร่อยที่สุดในโลก 

 B Speak โรลเค้กช่ือดังของยูฟูอิน  

 ทะเลสาบคริินโกะ 

13.00 น. ออกเดินทางสู่ โทสึพรีเม่ียมเอาทเ์ล็ต 



 
14.30 น. เชิญท่านชอ้ปป้ิงที่ โทสึพรีเมีย่มเอาท์เล็ต เป็น

เอาทเ์ล็ตมอลลข์นาดใหญ่ซ่ึงอาคารออกแบบใน

สไตลแ์คลิฟอร์เนียใต ้ ที่ไดรั้บความนิยมมาก

ที่สุดในภูมิภาคคิวชู ใหท้่านสนุกสนานกบัการ

เลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคาลด

พเิศษสุด อาทิ Adidas, Burberry, Coach, 

Dolce&Gabbana ฯลฯ  

16.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนยก์ลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ เมืองที่โด่งดงัมาจาก

อุตสาหกรรมผา้ไหม ฮากาตะโอริ และตุก๊ตาดินฮากาตะ 

17.30 น น าท่านเช็คอินเขา้สู่ที่พกั  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  พักที ่ HOTEL NISHITETSU GRAND   

วันพุธที่ 1 ม.ค. 63 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. น าท่านเช็คเอา้ทจ์ากโรงแรมที่พกั แลว้น าท่านชอ้ปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซ้ือ

ของฝาก หรือชิมของอร่อยแบบไม่ตอ้งเดินทางไปไหนไกล ไปหากนัไดท้ี่สถานี Hakata ที่ตึก Deito 

ซ่ึงเช่ือมต่ออยูก่บัตวัสถานีเลย ตึกน้ีมี 3 ชั้น คือชั้นใตดิ้น ชั้น 1 และชั้น 2 โดยร้านขนม ร้านของฝาก

นานาชนิดจะอยูท่ี่ชั้น 1 มีทั้งโซนที่เรียกวา่ Hakata Souvenir Street บริเวณนั้นยงัมีช็อปเล็กๆ อีก

เพยีบมีทั้งขนมหรือของฝากยอดฮิตทัว่ๆ ไปไม่วา่จะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและ

อ่ืนๆ อีกมากมาย 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ คาแนล ซิตี ้ฮากาตะ (Canal 

City Hakata) เ ป็ น ศู น ย์ร วม ร้ า นค้ า  แ ล ะ

ร้านอาหารขนาดใหญ่ตั้ งอยู่ริมน ้ า ภายในมี

การขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งน้ี

ดว้ย นอกจากนั้นยงัมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร 

ร้านตู้เกมส์ รวมทั้ งโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูก

ออกแบบมาให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งๆ กวา้งๆ มีรูปทรง และสีสันที่แปลกตาเพื่อใหไ้ดบ้รรยากาศที่น่า

ต่ืนตาต่ืนใจ มีร้านคา้มากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มีเฉพาะในญี่ปุ่ น และร้านมาจากต่างประเทศ มี



 
ร้านอาหารใหบ้ริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุ่ น และอาหารชาติอ่ืนๆ ในราคาที่ไม่ไดแ้พงกว่า

ขา้งนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ชั้น 5 จะมีส่วนที่เรียกว่า ราเมน สเตเด่ียม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจาก

ส่วนต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่ น รวมทั้งราเมนสไตลฟุ์คุโอกะที่เรียกวา่ฮากาตะราเมนดว้ย  

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนชอ้ปป้ิงแบบมุงหลงัคาที่เก่าแก่ที่สุดของฟุคุโอกะ 

ตลอดทั้งสองขา้งทางเดินยาว 400 เมตร เตม็ไปดว้ยร้านคา้กวา่ร้อยร้าน สินคา้ก็มีเลือกซ้ือมากมาย

ประเภททั้งเส้ือผา้ ของกิน ของใช ้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ทัว่ๆ ไป ทีเด็ดของที่น่ีคือร้านทีมี่สินคา้

จากเตา้หู ้มีทั้งมาสกเ์ตา้หูท้ี่ขึ้นช่ือของที่น่ี และผลิตภณัฑน์ ้ าเตา้หูแ้ท้ๆ  ของฟุกุโอกะที่ตอ้งลอง 

 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเตม็ที่) 

17.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิ 

20.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8109 Charter Flight เที่ยวบินพเิศษ (ใชเ้วลาบิน 5.30 

ชัว่โมง) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองฯ 

24.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะอย่างต ่า 35 ท่าน  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) 54,900.- บาท 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งเด่ียว  9,500.- บาท 

เดก็อาย ุ2-5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 42,900.- บาท 

เดก็อาย ุ6-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 54,500.- บาท 

หมายเหตุ   กรณีตอ้งการเดินทางโดยท่ีนัง่ชั้นธุรกิจ ราคาเพิม่ท่านละ 25,000.- บาท 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

•  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย (TG)  

•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ ามนั และประกนัภยัทุกแห่ง  

•  ค่าที่พกั หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

•  ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  

•  ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอานวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง  



 
•  ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนัเน่ือง  จาก

อุบติัเหตุ ไวใ้นวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 

• น ้ าหนกักระเป๋า 40 กิโลกรัม ส าหรับที่นัง่ชั้นธุรกิจ และน ้ าหนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม ส าหรับที่นัง่ชั้นประหยดั 

กรณีน ้ าหนกัเกินจากที่ก  าหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิม่  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

•  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

•  ค่าปรับ สาหรับน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินก าหนดไว ้ 

•  ค่าธรรมเนียมวซ่ีา, ค่าท าหนงัสือเดินทาง  

•  ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง 

•  ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม่  

เง่ือนไขการช าระเงิน  

• กรุณายนืยนัการเดินทาง และช าระเงินมดัจ า ภายใน 48 ชัว่โมงนบัจากการส ารองที่นัง่ ท่านละ 10,000 บาท และ

กรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมลห์นา้พาสปอร์ตของผูเ้ดินทางเพือ่ท  าการจองที่นัง่ ในกรณีเดินทางชั้นธุรกิจ มดัจ าท่านละ 

20,000 บาท   

• ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 25 วนั  

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง (ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน / ค่าวซ่ีา) 

2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทวัร์ 

4 ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าที่

นัง่กบัสายการบิน และค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า 

หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

หมายเหตุ  

1.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 

2.  บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  



 
3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากวา่มีการน าส่ิงของผดิกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม

เสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบจองทัวร์ UNSEEN & ONSEN KYUSHU 

27 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2563 
 

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

 
2. ช่ือ / นามสกุล  ผูเ้ดินทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 

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

 
3. เบอร์ติดต่อ ................................................................................................................................. 
 
4. ที่อยูปั่จจุบนั (ที่ติดต่อไดส้ะดวก) ................................................................................................... 
 
5. ประเภทหอ้งพกั 

6.1  หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  (TWN / DBL)  ..... หอ้ง    
6.2  หอ้งพกั 1 เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 1 ผูใ้หญ่  ..... หอ้ง 
6.3  หอ้งพกั 1 เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่  ..... หอ้ง (มีเตียง) 
6.4  หอ้งพกั 1 เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่  ..... หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
6.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม   ..... หอ้ง    
6.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL)      ..... หอ้ง     
 

6. อาหาร         ไม่ทานเน้ือววั ไม่ทานเน้ือหมู ไม่ทานสตัวปี์ก ทานมงัสวรัิติ 
อ่ืนๆ ............................................................ 

 
7. เคยโดนปฎิเสธวซ่ีาหรือไม่ ไม่เคย เคย   ประเทศ .................................. 
 
 

 


