
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บินสายการบนิการบนิไทย (TG) น้้าหนักสัมภาระ 30 กก. ไมจ่้ากดัจ้านวนชิ้น 
 สัมผัสประสบการณ์การนั่ง ชินคันเซน รถไฟความเรว็สูง ด้วยความเรว็ 240-320 กม./ชั่วโมง 
 ชมสวนระดับมรดกโลก Beautiful World Heritage สวนเซนกาเนน พร้อมกับจิบชาเขียวแท้ๆ  
 อาบทรายร้อนที ่อิบุซูกิ, ชมทะเลสาบมอนสเตอร์ "อิชช่ี" ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของคิวช ู
 ภูเขาไฟซากุระจิมา ชมวิว 360 องศา ท่ีจุดชมวิวอาริมูระ 
 ช้อปปิ้งจุใจ โทสึเอาท์เล็ต และย่านการค้าในฟุคุโอกะ Lucky BAG  
 

วันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 62  (1) กรุงเทพฯ 
 

21.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ฯ คอยให้การ
ต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง 

 

วันเสาร์ที่ 28 ธ.ค. 62  (2)       กรุงเทพฯ–ฟุคุโอกะ–ศาลเจ้าดาไซฟู–สวนซุยเซนจิ-ปราสาทคุมาโมโต้ (ด้านนอก) -   
                                                             เมืองโบราณ Sakura-no-baba Josaien 

00.50 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8106 Charter Flight  (ใช้เวลาบิน 5.30  

   ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องฯ 

08.20 น. ถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมือง
ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ ** ส้าคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช 
ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ ** (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณา
ปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านการตรวจตราหนังสือ

จุดเดน่ทัวร์ 
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เดินทางและพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ... ออกเดินทางสู่ ต าบลดาไซฟุ ที่มีอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์
เหลืออยู่ให้ชมมากมาย  น้าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตเก่าแก่ และมี
ชื่อเสียงที่สุด สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE SUGAWARA 
เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากราบไหว้
ขอพรเพื่อการศึกษา ชาวญี่ปุ่นที่ไปนมัสการขอพรนั้นจะต้องมีพิธีการตั้งแต่
ล้างมือในบ่อน้้าให้สะอาด จากนั้นก็จะใช้เหรียญ 5 เยน ซ่ึงมี  รูตรงกลาง 
โยนลงไปตรงบ่อด้านหน้าของเทพเจ้า พนมมือไหว้ พร้อมกับตบมือ 3 ครั้งแล้วก้มลงกราบ เป็นอันเสร็จพิธี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบเซ็ทญีปุ่น 
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองท่ีมีความร่มรื่น และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญสมัยสงครามกลางเมืองของ

ญี่ปุ่น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตูสู่อุทยานแห่งชาติอะโสะ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟอะโสะ และภูเขา
ไฟคิวยิว  น้าชม สวนซุยเซนจิ สวนสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ทีสุ่ดของจังหวัด คุมาโมโต้ ด้วยรูปแบการตกแต่งอย่างงดงามท่ี  ลงตัว ภายใน
มีทั้งสถานที่ ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ รวมไปถึงย่อส่วนสถานที่ที่มีเชื่อเสียงของ
ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบบิวะ ศาลาไม้ และสะพานหิน อีกทั้ง
ยังมีสัตว์น่ารักๆ อย่างนกกระเรียน หงส์ และปลาคาร์ฟให้ได้เห็นอยู่บริเวณ
บ่อน้้าที่อยู่ภายในสวนอีกด้วย  

15.30 น. ออกเดินทางสู่  ปราสาทคุมาโมโต ้ (ถ่ายรูปจากภายนอก)  ชมรอบนอกตวัปราสาท ซ่ึงตั้งตระหง่านอยู่บนเนิน
เขากลางเมืองคุมาโมโต ้ในสถาปัตยกรรมคลาสสิกที่มีความสวยงาม อายุกว่า 420 ปี ภายในปราสาทมีห้องโถง

เป็นที่เก็บสมบัติ วตัถุมีค่า 
รูปภาพปราสาทต่างๆ และ
ได้รับฉายา ปราสาทด้า 
สร้างขึ้นโดยขุนพลผู้โด่งดัง 
คิโยมาสะ คะโตะ ในป ี
ค.ศ. 1960 ภายในเปิดเป็น

พิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณ น้าชม เมอืงโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น Sakurano Baba Josaien  บริเวณ
เชิงเขาของปราสาท ออกแบบและตกแต่งสไตล์ย้อนยคุให้เข้ากับบรรยากาศเมืองเก่า ซ่ึงจะมรี้านค้าจ้าหน่าย
ของท่ีระลึก ขนมขึน้ชื่อของเมืองคุมาโมโต ้ และ
ร้านอาหารต่างๆ มากมาย   หากมีเวลาน้าชมศาลเจ้าคุ
มาโมโต้ อินาริ (Kumamoto Inari Shrine) ศาล
เจ้าของนิกายชินโตที่มคีวามเก่าแก่นี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ป ี
ค.ศ.1496 มาจากความเชื่อและศรัทธา และส่วนหนึ่งใน
การปกป้องปกป้องปราสาทคุมาโม้โต้(Kumamoto Castle) จากส่ิงช่ัวร้ายทั้งปวง  

ค่้า   รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร     
   พักค้างคืน ณ โรงแรม KUMAMOTO HOTEL CASTLE   
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วันอาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 62 (3) คาโกชิมา – สวนเซนกาเนน – ช้อปปิ้ง AEON – แช่ออนเซ็น 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคาโกชิมา เมืองหลวง เมืองศูนย์กลาง และเมืองที่ใหญ่ที่สุด ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ

เกาะคิวชู คาโกชิมามีชื่อเล่นอีกชื่อว่า “เนเปิลส์แห่งตะวันออก" ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ของอ่าวที่มีส่วน
คล้ายกัน อากาศที่ร้อน และมีภูเขาไฟซะกุระจิมะตั้งอยู่ใกล้เมือง  

11.30 น. น้าท่านชม สวนเซนกาเนน หรือ สวนไอโซเทเอน เป็นการจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่น 
ตามทางชายฝ่ังด้านเหนือของตัวเมืองคาโกชิม่า โดยมองเห็นอ่าวคาโกชิม่ากับ
ภูเขาไฟซากุระจิมะ ท้าให้ได้วิวที่สวยงามมาก ภายในสวนยังรวมเอาสระน้้า
เล็กๆ ธารน้้า ศาลเจ้า และทางเดินใต้ร่มเงาของป่าไผ่เอาไว้ด้วย สวนนี้สร้าง
ขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ ตรงส่วนกลางของสวนยังมีคฤหาสน์ของตระกูลไอโซะที่
สร้างพร้อมกับสวน และยังคงสภาพเดิมมาจนถึงทุกวันนี้  เชิญชิมชาเขียว พร้อม
กับทานขนมญี่ปุ่นในบรรยากาศสบายๆ หลังจากเดินเล่นรอบสวนที่ถูกโอบล้อม
ไปด้วยกล่ินของพืชพันธ์ุ คือช่วงเวลาผ่อนคลายท่ีแสนยอดเยี่ยม 

เที่ยง.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ออกเดินทางสู่ ห้างอิออน   อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้า AEON ที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู ท่าน

สามารถเลือกซ้ือหาของใช้ประจ้าวันต่างๆ ที่น่าใช้ในสไตล์ญี่ปุ่นได้ 
รวมไปถึงเครื่องส้าอางแบรนด์ญี่ปุ่นต่างๆ ตามเคาน์เตอร์ เครื่องอุปโภค 
และบริโภค ชื่อดังมากมาย ทั้งขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป ผงโรย
ข้า ว เครื่องปรุงส้าเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพู สบู่ ยาสีฟัน และของใช้
ประจ้าวันอ่ืนๆ อีกมากมายได้ที่นี่ 

18.30 น.  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ    
   พักค้างคืน ณ โรงแรม  KAGOSHIMA SUN ROYAL    

สัมผัสกับการอาบน้ าแร่ญี่ปุ่น  เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมา
ตลอดทั้งวัน **การแช่น้ าแร่ธรรมชาติเป็นวัฒธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนปัจจุบันยังคง
ได้รับการรักษาและสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นอย่างดี  และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซ่ึงเช่ือว่า
ช่วยในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 
วันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. 62    (4)     นั่งเรือเฟอร์ร่ีสู่ ภูเขาไฟซากุระชิมะ-สปาซากุระจิมะ โยกัน นากิซะ–คาโกชิมา–ทะเลสาบอิเคดะ –   
                                                  ชมทุ่งดอกเรปซีด – อิบุซูกิ – อาบทรายร้อน – แช่ออนเซ็น 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือ  น้าท่านนั่งเรือ เรือเฟอร์ร่ี สู่ ภูเขาไฟซากุระชิมะ  สู่ จุดชมวิวลาวาอาริมูระ   
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น้าท่านชม ภูเขาไฟซากุระจิมะ จากจุดชมวิวลาวาอาริมูระ ตั้งอยู่บนเนินซ่ึงเป็นพื้นที่ที่เกิดจากการสะสมของ
ลาวาที่ไหลออกมาจากการปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟซากุระจิมะ ล่าสุดเมื่อปี 1914 ตรงจุดนี้
สามารถมองเห็นปากปล่องภูเขาไฟ และกลุ่มควันที่ลอยอยู่เหนือยอดเขา รอบๆ จะมีพืชพันธ์ุที่
เติบโตอยู่แถบนี้มากมาย นอกจากนี้ยังสามารถเดินไปทางด้านฝั่งภูเขาไฟ ซ่ึงมีทางเดินระยะ 1 
กิโลเมตร เพื่อให้ชมบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมรอบๆ จุดชมวิวแห่งนี้ ถูกจัดให้เป็นจุดชมวิว
แบบพาโนรามาท้ังภูเขาไฟ และอ่าวคินโกะ โดยสามารถนั่งอยู่ในศาลาเล็กๆ ก็เห็นได้ทุกมุมมอง
เลยทีเดียว 
ได้เวลาออกเดินทางสู่ สวนลาวานากิซะ ให้ท่านได้ผ่อนคลายให้เท้าได้มีแรงเดินต่อที่ สปา

ซากุระจิมะ โยกัน นากิซะ บ่อสปาเท้าริมทะเล ตั้งอยู่ในลานที่ตกแต่งแบบ
เรียบง่าย มีทางเดินไม้ ศาลาเล็กๆ และจัดเก้าอ้ีไว้เพื่อนั่งชมวิวทะเล และ
เกาะซากุระจิมะ ในส่วนของบ่อท้าสปามีความยาวกว่า 100 เมตร จาก
ระเบียงไม้ริมทะเลยาวไปถึงกลางสนามหญ้า และมีหลังคาเล็กๆ เป็น
ระยะๆ โดยมีน้้าพุร้อนจากธรรมชาติไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา นับว่าเป็น
บ่อน้้าสปาเท้ากลางแจ้งท่ียาวที่สุดอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น   จากนั้นเดินทางโดยเรือต่อไปยัง  เมืองคาโกชิมา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบอิเคดะ  น้าท่านชม ทะเลสาบอิเคดะ ที่ใหญ่ที่สุดของคิวชู ท่ีมีความกว้าง 15 กิโลเมตร 

ความลึก 233 เมตร เป็นทะเลสาบที่มีสีคราม สามารถมองเห็นวิวซัตสึมะ  ฟูจิ หรือที่
เรียกว่าภูเขาไคมงดาเคะได้ มีปลาไหลตัวใหญ่ที่มีล้าตัวยาว  2 เมตร รอบตัวกว้าง 50 
เซ็นติเมตรอาศัยอยู่ และยังเป็นที่รู้จักในฐานะทะเลสาบของมอนสเตอร์ "อิชชี่"  ตาม
ต้านานพื้นบ้านที่ลือกันว่า มีคนเห็นสัตว์น้้าขนาดยักษ์ปรากฏตัวที่นี่ แต่ไม่มีผู้ใดยืนยันว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ แต่รูปปั้นตัว "อิสซ่ี" ก็ยังคงตั้งอยู่เพื่อเป็นหลักฐานดังกล่าว 
ชมทุ่งดอกเรปซีด (คาโนลา) ทีป่ลูกอยู่รอบๆ ทะเลสาบ    

16.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิบุซูกิ เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนใต้ของเมืองคาโกชิมา มี
ชื่อเสียงในด้านการอบทรายร้อน พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับการ  
อาบทรายร้อน (Black Sand Bath) ซ่ึงมีชื่อเสียงมากของประเทศญี่ปุ่น 
ทรายร้อนที่ว่าสีค่อนจะออกสีด้า เนื่องด้วยกรด ก้ามะถันจากน้้าแร่ใต้
พื้นดิน อีกทั้งท่านจะได้สวมใส่ชุดยูคาตะในการอบทรายร้อนอีกด้วย ซ่ึง
คุณสมบัติของการแช่ทรายร้อนจะช่วยให้โลหิตหมุนเวียนดีขึ้น เพ่ือสุขภาพท่ีดี 

18.30 น.  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ 
   พักค้างคืน ณ โรงแรม IBUSUKI SEASIDE          

สัมผัสกับการอาบน้ าแร่ญี่ปุ่น  เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมา
ตลอดทั้งวัน **การแช่น้ าแร่ธรรมชาติเป็นวัฒธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนปัจจุบันยังคง
ได้รับการรักษาและสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นอย่างดี  และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซ่ึงเช่ือว่า
ช่วยในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  
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วันอังคารที่ 31 ธ.ค. 62  (5)  อิบูซูกิ - นั่งรถไฟชินคันเซนสู่ โทสึ – ช้อปปิ้ง โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ   
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  ออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟ  เพื่อเดินทางสู่ เมืองโทสึ โดย รถไฟชินคันเซน เป็นรถไฟความเร็วสูงช้ันน้าของ

โลกที่เชื่อมระหว่างเมืองต่างๆ ในญี่ปุ่น แล่นด้วยความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
 
 
 
 
 
12.00 น. ถึงสถานีรถไฟเมืองโทสึ อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่างจุใจที ่ โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต  เป็นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาด

ใหญ่ซ่ึงอาคารออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาคควิชู ให้ท่านสนุกสนาน
กับการเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษสุด อาทิเช่น  Adidas, Burberry, Coach, Dolce & 
Gabbana ฯลฯ  (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่างเต็มที่) 

16.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ เมืองที่โด่งดังมาจากอุตสาหกรรม  
ผ้าไหม ฮากาตะโอริ และตุ๊กตาดินฮากาตะ  (อิสระอาหารค่้า เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน) 

   พักค้างคืน ณ โรงแรม  CLIO COURT  
 
วันพุธที่ 1 ม.ค. 63  (6) ฟุคุโอกะ – อิสระช้อปปิ้ง เดินเล่นชมเมือง – กรุงเทพฯ 
 

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ตลอดวัน เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเดินเล่น ช้อปป้ิงในย่านการค้าต่างๆ มีหัวหน้าทัวรใ์ห้ค้าแนะน้าแก่ท่าน  
- ย่านเทน็จิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟุคุโอกะหรือเกาะควิชูเลยก็ได ้

เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟุคุโอกะ โดยในบริเวณนี้จะมีร้านรวง 
ถนนคนเดนิ  และห้างใหญ่ๆ มารวมตวักันอยู่มากมาย เรียกว่าถ้าตั้งใจจะมาเดิน 
ช้อปป้ิงซ้ือของกันจริงๆ วันเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้เลือกซ้ือหลากหลายชนิด 
ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เส้ือผ้าแบรนด์เนม หนังสือ เครื่องส้าอางค์ต่างๆ รวมไปถึง
ร้านอาหารอีกมากมาย  

- คาแนล ซิตี้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร้านค้า และร้านอาหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน้้า ภายในมกีารขุดคลอง
ให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ด้วย นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส์ 
รวมท้ังโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสันที่
แปลกตาเพื่อให้ได้บรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตรงกลางของคลองจ้าลองนี้จะมีการแสดงน้้าพุ
แสงสีเสียง ตั้งแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครึ่งชัว่โมง มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มีเฉพาะใน
ญี่ปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุ่น และ
อาหารชาติอ่ืนๆ ในราคาท่ีไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนกั โดยเฉพาะท่ีชัน้ 5 จะมีส่วนที่
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เรียกว่า ราเมน สเตเดียม ที่จะมรี้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น รวมท้ังราเมนสไตล์ฟุคุโอกะที่
เรียกว่าฮากาตะราเมนดว้ย 

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปป้ิงแบบมุงหลังคาท่ีเก่าแก่ที่สุดของฟคุุโอกะ ตลอดทั้งสอง
ข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากว่าร้อยร้าน สินค้า
ก็มีเลือกซ้ือมากมายประเภทท้ังเส้ือผ้า ของกิน ของใช้ ส่วน
ใหญ่จะเป็นสินค้าท่ัวๆ ไป ทีเด็ดของท่ีนีค่ือร้านที่มีสินคา้จาก
เต้าหู้ มีท้ังมาสก์เต้าหู้ที่ขึ้นชื่อของท่ีนี่ และผลิตภัณฑจ์ากเต้าหู้
แท้ๆ ของฟุคุโอกะที่ต้องลอง 

- ช้อปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซ้ือของฝาก หรือชิมของอร่อยแบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากันได้ที่
สถานี Hakata ที่ตึก Deito ซ่ึงเชื่อมต่ออยู่กับตัวสถานีเลย ตึกนี้ม ี3 ชั้น คือชั้นใต้ดนิ ชั้น 1 และชั้น 2 โดยร้าน
ขนม ร้านของฝากนานาชนดิจะอยู่ที่ช้ัน 1 มีท้ังโซนที่เรียกว่า Hakata Souvenir Street บริเวณนัน้ยังมีช็อปเล็กๆ 
อีกเพียบมีท้ังขนมหรือของฝากยอดฮติทั่วๆ ไปไม่ว่าจะเปน็ ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขยีวและอ่ืนๆ อีก
มากมาย - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี้ ดองกีโ้ฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิเมะที่เปิดให้ลูกค้าคุน้หู
ตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลูกค้าท่ีมาใช้บริการของร้านเป็นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย 
เป็นเสียงเพลงท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับร้าน “ดองกี้โฮเต”้ หรือที่หลายๆ คนเรียกกันว่า ร้านดองกี้ ร้านขาย
สินค้าอุปโภค-บริโภคราคารวมภาษีแล้วสุดประหยัดของญีปุ่่น (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได ้    
ช้อปป้ิงอย่างเต็มที่)  
ห้ามพลาด!! ช้อปป้ิง Lucky BAG (ถุงน้าโชค) จากร้านค้าแบรนด์ต่าง ๆ ท่ีจัดสินค้าของ
เขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจ้าหน่ายในราคาพิเศษสุด ซ่ึงจะท้าเฉพาะในช่วงปีใหม่
ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคมนี้เท่านั้น  

 17.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน 
19.00 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิ TG 8109 Charter Flight    
                          (ใช้เวลาบิน 5.30 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่งฯ 
23.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……พร้อมความประทับใจ  
 
 

 
  

 
 
หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก 
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณท่ีีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
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อตัราค่าบริการ ส าหรบัคณะอยา่งต า่ 35 ทา่น  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) 62,900 บาท 

พกัหอ้งเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 9,500 บาท 

เด็กอายุ 2-5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 49,900 บาท 

เด็กอายุ 6-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 61,900 บาท 

หมายเหตุ   กรณีตอ้งการเดินทางโดยท่ีนัง่ชัน้ธุรกิจ ราคาเพ่ิมท่านละ 25,000 บาท 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

•  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย (TG)  

•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามนั และประกนัภยัทุกแห่ง  

•  ค่าท่ีพกั หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

•  ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

•  ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอานวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง  

•  ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ 

ไวใ้นวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 

• น้ําหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สําหรับท่ีนัง่ชั้นธุรกิจ และน้ําหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สําหรับท่ีนัง่ชั้นประหยดั   กรณี

น้ําหนักเกินจากท่ีกาํหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพ่ิม  
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

•  ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

•  ค่าปรบัสาํหรบัน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกาํหนดไว ้ 

•  ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทาํหนังสือเดินทาง  

•  ค่าทิปไกด ์และ คนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง 

•  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  

• กรุณายืนยนัการเดินทาง และชาํระเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชัว่โมงนับจากการสาํรองท่ีนัง่ ท่านละ 10,000 บาท และกรุณาส่ง

อีเมลหน้าพาสปอรต์ของผูเ้ดินทางเพ่ือทาํการจองท่ีนัง่ ในกรณีเดินทางชั้นธุรกิจ มดัจาํท่านละ 20,000 บาท   

• ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 25 วนั  
 

หมายเหตุ  

1.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

2.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  

3.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากว่ามีการนําส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็

ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและต่ างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว

ท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ท่ีเหนือการณ์ควบคุม 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน 

6.  เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


