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วนัเดนิทาง   17 - 22 ม.ีค. 60    

 

วนัแรก (ศุกร ์17 ม.ีค. 60) กรุงเทพฯ  

22.00 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 หนา้เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย อินเตอร์ ประต ู4 แถว D 

โดยมีเจา้หนา้ทีบ่ริษัท คอยอํานวยความสะดวก และดําเนินการดา้นเอกสารแกท่า่น  

วนัที่สอง (เสาร ์18 ม.ีค. 60) กรุงเทพฯ-ฟุคุโอกะ-คุมาโมโตะ-ฟารม์นมอะโสะ-อาบน า้แร ่   

01.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองฟคุโุอกะ โดยเทีย่วบนิที ่TG-648 

08.00 น. ถงึสนามบนิ เมอืงฟคุโุอกะ เมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะควิช ู เกาะใหญต่อนใตส้ดุของประเทศญีป่ ุ่ น 

เป็นเมืองศนูยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย ์ หลังผา่นการตรวจลงตราหนังสอืเดนิทาง และพธิีการ

ศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

09.30 น. เดนิทางสู ่ เมอืงคุมาโมโต ้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองทีม่ีความร่มรื่น และเป็นจดุ

ยทุธศาสตร์ทีส่ําคัญสมัยสงครามกลางเมอืงของญีป่ ุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตอูุทยาน

แหง่ชาตอิะโสะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของภเูขาไฟสองลกู คอื ภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟควิยวิ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันภายในฟาร์ม (อิสระตามอัธยาศัย คนืเงิน 1000 เยน) 

 อิสระเทีย่วชม ฟารม์นมอะโสะ ฟาร์มแหง่นี้ผลตินมจากสัตว์ อยา่งวัว หมู แกะและแพะ 

นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิเทีย่วชมฝงูวัว และสัตว์ตา่งๆทีอ่าศัยอยูใ่นฟาร์ม  

 หลังจากนั้นนําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรม 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า แบบบุฟเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออนเซ็น-พักผอ่นและอาบน้ําแร่ภายในโรงแรม  

ที่พกั SEKIA RESORT & SPA HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สาม (อาทิตย์ 19 ม.ีค. 60) นานคนั (คุมาโมโตะ)-ลอ่งเรอืคาวาคุดาร-ิขึน้เรอืเฟอร์รี่-อุทยานอุ

นเซ็นอมาคุสะ-บอ่นรกอุนเซ็น-สวนทาจบิานะ (ชมซากุระ)-ซากะ-หมูบ่า้นฮอลนัดา-นางา

ซาก-ิไชนา่ทาวน ์

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นนําทา่นเดนิทางสู ่"เมอืงยานากาว่า" นําทา่นลอ่งเรอืชมเมอืงตลอดสองริมฝ่ังแม่น้ํา ซึง่ขดุ

ดว้ยฝีมือชาวบา้นเพือ่สรา้งแม่น้ําลอ้มรอบเมอืง มีแนวคดิมาจากการป้องกันน้ําทว่ม ทา่มกลาง

บรรยากาศทีเ่งียบสงบ ใหท้า่นสัมผัสถงึวิถชีวีิตของชาวบา้นละแวกนั้น ปัจจบัุนแมจ้ะผา่นมากวา่ 

400 ปี แลว้ก็ตามแม่น้ําก็ยังไม่เหอืดแหง้  เสน่หข์องการลอ่งเรือก็คอืคนขับพายเรือ ทกุครั้งทีเ่รือ

ลอดผา่นใตส้ะพาน อิสระใหท้า่นไดฟั้งเสยีงเพลงทีค่นขับเรือรอ้งใหเ้ราฟัง  ความกอ้งของเสยีงรอ้ง

ทีเ่กดิจากตอนลอดเรือใตส้ะพานเป็นสิง่ทีม่ีเสน่หอ์ยา่งมาก และผอ่นคลายไปกับบรรยากาศอันสงบ

ของเมืองและความรม่รื่นของแมกสองขา้งทาง มีความงามของดอกไมใ้นแตล่ะฤดกูาล (ขึน้อยูกั่บ

สภาพอากาศ) 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นําทา่นเดนิส ูท่า่เรอืเฟอร์รี ่ เพือ่เดนิทางสู ่ อุทยานอุนเซ็น อมาคุสะ 

เพือ่ชม “อุนเซ็นจโิกกุ” หรอื บอ่นรกอุนเซ็น บอ่น้ําพรุอ้นทีม่ีกลิน่

กํามะถัน ทีล่อ้มรอบไปดว้ยธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์ไปดว้ยพรรณไม ้

ตา่งๆ ชมความสวยงามของดอกซากรุะ ณ สวนทาจบิานะ 

 หลังจากนั้น เดนิทางตอ่ส ูเ่มืองซากะ แวะเยีย่มชมหมูบ่า้นฮอลนัดา 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงนางาซาก ิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

เมืองเกา่แกอั่นทรงคณุคา่ ทางประวัตศิาสตร์ เป็นเมืองทา่ทางการคา้ 

จดุแรกเริ่มทีอ่ารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ไดแ้พร่เขา้ส ูญ่ีป่ ุ่ นเมืออดตี 

 นําทา่นชม ไชนา่ทาวน ์ หรือรูจ้ักกันในชือ่ ไชน่าทาวชนิช ิ เป็นไชน่า

ทาวน์ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในประเทศญีป่ ุ่ น โดยสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่ 17 ใน

ปัจจบัุนไชน่าทาวน์นางาซากนิี้ โดง่ดังมากในเรื่องรา้นอาหารทีอ่รอ่ย 

โดยเฉพาะอาหารชือ่ดังอยา่งราเม็งแชมเป้ียน จัมปง ซึง่มีลักษณะ

คลา้ยกว๋ยเตีย๋วราดหนา้ สว่นผสมมีทัง้กุง้ ปลาหมึก หมู ลกูชิน้ปลา ถ่ัวงอก กะหลํ่าปล ีคลกุเคลา้อยู่

ในน้ําซปุ 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (จัมปง) 

 ที่พกั NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สี ่(จนัทร ์20 ม.ีค. 60) นางาซาก-ิสะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ-โออติะ-สวนฮากโิอะ (ชมซากุระ)-

โทสุพรเีมีย่มเอา้เลต-นานคนั (คุมาโมโตะ)      

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ สะพานแขวนยูเมะ เป็นสะพานแขวนสําหรับคน

เดนิทีย่าวและสงูทีส่ดุในโลก โดยสงู 173 เมตร และยาว375 เมตร 

ใชผ้า่นชอ่งเขา ระหว่างทางจะมองเห็นน้ําตกขนาดใหญ ่2 แหง่ และ

หนึ่งในนั้นเป็นน้ําตกทีต่ดิ 1 ใน 100 น้ําตกทีส่วยทีส่ดุในญีป่ ุ่ นดว้ย 

คอืน้ําตกชนิโดโนตาก ิ และจะมีลมพัดเย็นตลอดทางเนือ่งจากอยู่

ระหว่างชอ่งเขาทีเ่ขยีวขจ ี เทอืกเขานี้เป็นหนึ่งในพืน้ที่ทีม่ีสเีขยีวมากทีส่ดุแหง่หนึ่งของญีป่ ุ่ น

เนื่องจากความหนาทบึของป่าในบริเวณนีอ้ีกดว้ย [จะไม่เปิดบริการในวันทีส่ภาพอากาศเลวรา้ย เชน่ 

ลมแรง,หมอกหนา,ฝนตกหนักและหมิะตกหนัก เป็นตน้] 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูเ่มืองโออิตะ เขา้ชมซากรุะ ณ สวนฮากโิอะ 

 หลังจากนั้น นําทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังที ่ โทซุ พเีมีย่ม เอา้ท์เล็ต แหลง่

รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีป่ ุ่ นทีด่ังไปท่ัวโลก พบกับคอลเลคช่ันเส ือ้ผา้ใหม่ลา่สดุ าท ิ MK 

MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดัง

ไดท้ีร่า้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดเูครื่องประดับ 

และนาฬกิาหรูอยา่ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้

แฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, HOGAN ฯลฯ อิสระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกใน

การชอ้ปป้ิงของทกุๆทา่น 

 ที่พกั SEKIA RESORT & SPA HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หา้ (องัคาร 21 ม.ีค. 60) นานคนั-ศาลเจา้ดาไซฟ-ุฟุกุโอกะ-ราเมน สเตเดีย่ม-Canal City-สวนมาอิ

ซูรุ (ชมซากุระ)-ช้อปป้ิงย่านเทนจนิ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม  
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 เดนิทางสูเ่มืองฟกุโุอกะ นําทา่นนมัสการศาลเจา้ดาไซฟุ ในบรรดาศาลเจา้นับรอ้ยแหง่ในญีป่ ุ่ น 

ศาลเจา้ดาไซฟ ุ นับเป็นหนึ่งในศาลเจา้ทีส่ําคัญทีส่ดุ ศาลเจา้แหง่นี้เป็นทีส่ถติของเทพเจา้แหง้

ความรู ้ ซึง่มีประวัตคิวามเป็นมายาวนานนับพันปี ศาลเจา้ทีเ่ห็นปัจจบัุน เป็นศาลเจา้ทีส่รา้งขึน้ใหม่

เมื่อปี 1591 ตรงทางเขา้ศาลเจา้จะมีรูปป้ันวัวเทพเจา้นอนอยู ่ โดยเชือ่วา่หากไดล้บูบริเวณหัวและ

เขาจะทําใหห้ายจากอาการเจ็บป่วย จะมีแตโ่ชคดเีขา้มา และประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียน 

 อิสระชอ้ปป้ิง คาแนล ซติี ้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ และรา้นอาหาร

ขนาดใหญต่ัง้อยูร่ิมน้ํา ภายในมีการขดุคลองใหไ้หลผา่นใจกลางหา้งแหง่นี้ดว้ย นอกจากนั้นยังมีโรง

ภาพยนตร์ โรงละคร รา้นตูเ้กมส ์ รวมทัง้โรงแรมอีก 2 แหง่ ถกูออกแบบมาใหเ้ป็นพืน้ทีเ่ปิดโลง่  ๆ

กวา้งๆ มีรูปทรง และสสีันทีแ่ปลกตาเพือ่ใหไ้ดบ้รรยากาศทีน่่าต ืน่ตาตืน่ใจ ตรงกลางของคลอง

จําลองนี้จะมีการแสดงน้ําพแุสงสเีสยีง ตัง้แตเ่ปิดจนปิด ทกุๆ ครึ่งช่ัวโมง มีรา้นคา้มากกว่า 250 รา้น 

ทัง้รา้นทีม่ีเฉพาะในญีป่ ุ่ น และรา้นมาจากตา่งประเทศ มีรา้นอาหารใหบ้ริการหลากหลายแบบทัง้

อาหารญีป่ ุ่ น และอาหารชาตอิื่นๆ ในราคาทีไ่ม่ไดแ้พงกว่าขา้งนอกมากนัก โดยเฉพาะทีชั่น้ 5 จะมี

สว่นทีเ่รียกว่า ราเมน สเตเดีย่ม ทีจ่ะมีรา้นราเมนทีม่าจากสว่นตา่งๆ ของประเทศญีป่ ุ่ น รวมทัง้ราเมน

สไตลฟ์คุโุอกะทีเ่รียกว่าฮากาตะราเมนดว้ย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ราเมน สเตเดีย่ม (อิสระตามอัธยาศัย คนืเงิน 1000 เยน) 

 นําทา่นเขา้ชมดอกซากรุะ ที่สวนมาอซูิรุ ซึง่เป็นจดุชมซากรุะทีส่วยทีส่ดุจดุหนึ่งของเมืองฟกุโุอกะ  

สวนมาอิซรูุเมือ่ถงึชว่งฤดใูบไมผ้ลจิะเต็มไปดว้ยดอกซากรุะท่ัวทัง้สวน ทําใหท้ีน่ี่กลายเป็นจดุชม

ซากรุะทีด่ทีีส่ดุจดุหนึ่งของเมืองฟกูโุอกะ จงึดงึดดูคนมากมายใหเ้ขา้เยีย่มชมเดนิเลน่ หรือปิกนิกกัน

บนสนามหญา้ใตต้น้ซากรุะ 

 อิสระชอ้ปป้ิง ย่านเท็นจนิ (Tenjin) อาจจะเป็นยา่นทีเ่รียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟกูโุอกะหรือเกาะ

ควิชเูลยก็ได ้เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟกูโุอกะ โดยในบริเวณนี้จะมีรา้นรวง ถนนคน

เดนิ และหา้งใหญ่ๆ  มารวมตัวกันอยูม่ากมาย เรียกว่าถา้ตัง้ใจจะมาเดนิชอ้ปป้ิงซือ้ของกันจริงๆ วัน

เดยีวก็ไม่พอ มีสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้หลากหลายชนิด ตัง้แตเ่ครื่องใชไ้ฟฟ้า เส ือ้ผา้ แบรนเนมด ์หนังสอื 

เครื่องสําอางคต์า่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอีกมากมาย อิสระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการชอ้ป

ป้ิงของทกุๆทา่น 

 ที่พกั FUKUOKA WASHINGTON HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หก (พุธ 22 ม.ีค. 60) ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม 

08.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

11.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิ TG-649 

15.40 น. ถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 

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

 

อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัคณะอย่างต ่า 30 ท่าน  

ผูใ้หญพั่กหอ้งคู ่ (2 ทา่น / 1 หอ้ง) 55,555 บาท 

ผูใ้หญพั่กหอ้งเดีย่ว  8,500 บาท 

เด็กอาย ุ2 – 5 ปี พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ไม่มีเตยีงเสริม 49,555 บาท 

เด็กอาย ุ2 – 5 ปี พักกับผูใ้หญ ่1 ทา่น  55,555 บาท 

  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

•  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ โดยสายการบนิไทย (TG)  

•  คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน้ํามัน และประกันภัยทกุแหง่  

•  คา่ทีพั่ก หอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรือระดับเดยีวกัน  
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•  คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

•  คา่ใชจ้า่ยของมัคคเุทศกท์ีค่อยอานวยความสะดวกใหกั้บทา่นในตลอดการเดนิทาง  

•  คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

• น้ําหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม สําหรับทีน่ั่งชัน้ประหยัด กรณีน้ําหนักเกนิจากทีกํ่าหนด ทางสายการบนิจะขอเรียก

เก็บเงินเพิม่  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

•  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการทัวร์, คา่ซักรีด, คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

•  คา่ปรับ สาหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิกําหนดไว ้  

•  คา่ธรรมเนียมวีซา่ 

•  คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  

•  คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย และคา่ภาษีมูลคา่เพิม่  

•  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขับรถตลอดการเดนิทาง รวม 2,500 เยนตอ่ทา่น 

 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ  

• กรุณายนืยันการเดนิทาง และชําระเงินมัดจํา ทา่นละ 20,000.- บาท และกรุณาแฟกซ ์หรือ อีเมลห์นา้พาสปอร์ต

ของผูเ้ดนิทางเพือ่ทําการจองทีน่ั่ง  

• คา่ทัวร์สว่นทีเ่หลอื บริษัทฯ จะขอเก็บคา่ทัวร์ทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 20 วัน  

 

หมายเหตุ  

1. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

2. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การเมือง, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การจราจรตดิขัด  

3. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากว่ามีการนําส ิง่ของผดิกฎหมาย หรือความประพฤตสิอ่ไปในทางเส ือ่ม

เสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ หรือโดนปฎเิสธการเขา้เมอืงทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหกั้บ

ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตกุารณ์ทีเ่หนือการณ์ควบคมุ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมื่อทา่นตกลงชําระคา่มัดจําหรือคา่ทัวร์ทัง้หมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่ง  ๆ

ทัง้หมด 
 
 

 
 

           

 
 
 
 
 
 

 

 


