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SONGKRAN IN KYUSHU 
จุดเด่น 

 
• ชมตลาดปลาและชมิอาหารทะเลสดทีต่ลาดเชา้ Yobuko Morning Market 

• ชมทศันยีภาพอนัแสนโรแมนตกิทีแ่หลมคูรั่ก Hado Cape 
• ชมความงามตามธรรมชาต ิและเลอืกซือ้ผลติภัณฑเ์ครือ่งปัน้ดนิเผาที ่Okawachiyama (Porcelain) 

• ชมศาลเจา้ทีย่ ิง่ใหญ ่1 ใน 3 ของญีปุ่่ น ศาลเจา้ยโูทก ุอนิาร ิ 

• ชมความงามและสมัผัสบรรยากาศบนเรอืรอบ ปราสาทยานากะวะ  
• ชมความงามรอบ ปราสาทคมุาโมโต (ดา้นนอก) 

• ชม สะพานแขวน Yume Suspension Bridge 
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• ชม ดอกไมน้านาพันธุท์ี ่Kuju Flower Park 
• ชม บอ่น ้าพุรอ้นนรกที ่Beppu Umi Jigoku 

• ชม หมูบ่า้นยุฟอูนิ  
• ชม ศาลเจา้เทนมานก ุที ่ดาไซฟ ุ 

• ชอ้ปสน่ันที ่Yume Town, Tosu Premium Outlet, Canal City, Kamitori Shimotori , Tenjin 
 

ชื่อโปรแกรม SONGKRAN IN KYUSHU   

จ านวน 7 วนั 5 คนื 

วนัที ่ รายละเอยีดการทอ่งเทีย่ว มือ้อาหาร โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 

D1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ (วนัเช็คอนิ)  

TG648 BKK-FUK 00:05-08:00+1 

- / - / -  

D2 ตลาดเชา้โยบโุก - แหลมฮาโดะ - หมูบ่า้นเครือ่งปัน้ดนิเผา พอรซ์เลน - / L / D Yukai Resort Ureshinokan 
Or SML 

D3 ศาลเจา้ยูโทค ุอนิาร ิ- น่ังเรอืชมววิรอบปราสาทยานาคาวะ - ปราสาท

คมุาโมโตะ - ชอ้ปป้ิงยา่น คามโิทร ิชโิมโทร ิ

B / L / - Riverside Hotel Kumamoto 

or SML 

D4 สะพานแขวนยูมะ - สวนคูจูปาร์ค - บ่อน ้าพุรอ้น ยูม ิจโิกกุ - ชอ้ปป้ิง 

Yume Town 

B / L / D Hotel New Tsuruta  

or SML 

D5 หมู่บา้นยุฟูอนิ - โทสพึรีเมีย่มเอา้ทเ์ล็ต - ศาลเจา้ดาไซฟุ - ชอ้ปป้ิง 
เทนจนิ 

B / L / - Hotel Clio Court Hakata 
or SML 

D6 ***อสิระเต็มวนั*** B / - / - Hotel Clio Court Hakata 

or SML 

D7 ฟกุโูอกะ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ   

TG649 FUK-BKK 11:35-14:55 

B / - / -  

 

 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
21:00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 2-3 เคาน์เตอร์ C สายการบิน 
THAI AIRWAYS โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับ 

 

วนัที ่2 ตลาดเชา้โยบุโก - แหลมฮาโดะ - หมูบ่า้นเครือ่งปัน้ดนิเผา พอรซ์เลน 

 

00:05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน ฟกูโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG648 
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08:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ฟกูโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัผา่นขัน้ตอน
การตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย ส าคญั!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั และปรบั จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงฟุกุ
โอกะ Fukuoka เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาะควิชู Kyushu และใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศญีปุ่่ นดว้ย ฟกูุ

โอกะเ ป็นเมืองท่าที่ส าคัญของญี่ปุ่ นมานานหลายรอ้ยปี  
โปรแกรมแรกทีเ่ราจะไป คอื ตลาดเชา้ Yobuko Morning 

Market กล่าวว่าไดเ้ริ่มขึ้นในช่วง Taisho 1912-1926 เป็น

ตลาดเชา้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่ นสามแห่ง
ใกลเ้คยีงกบัเมอืง Wajima ในจังหวดัอชิคิาวะและเมอืงทาคายา

มะในจังหวดักฟิ ูตลาดจะจัดขึน้ทกุวนัตัง้แตเ่วลา 7:30 จนถงึ 12 
ตามแนว Asaichi-dori ซึง่ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันออกของท่าเรือ 

Yobuko ถนนทีย่าวประมาณ 200 เมตรมีใกลก้ับ 50 แผงขาย

อาหารทะเลสดอาหารแปรรูปผักและดอกไม ้การฟังพลังเสยีง
ของผูห้ญงิทีว่ ิง่รา้นขายของและการเจรจาต่อรองราคากับพวก

เขาจะเพิม่ความสนุกสนานยามเชา้ไดอ้ย่างดทีเีดยีว 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลาเดนิทางต่อไปยัง แหลมฮาโดะ Hado Cape ทีน่ี่เคย
ใชเ้ป็นทีถ่า่ยท าละครเรือ่ง “ฉันจะคดิถงึเธอ” น าแสดงโดย ซนันี่ 

Hadomisaki เป็นแหลมเล็กๆ ในเมอืง Chinzei ใน Karatsu ที่
ยื่นออกมาจากคาบสมุทร Higashimatsuura ไม่เพียง แต่ให ้

ทัศนียภาพอันงดงามบรเิวณใกลเ้คยีง Hadomisaki เป็นบรเิวณ
รสีอรท์ทีม่กีจิกรรมสนุกสนานมากมายเชน่การเดนิป่าตกปลาตัง้

แคมป์และวา่ยน ้าในทะเล นอกจากนียั้งมสี ิง่อ านวยความสะดวก

หลายอยา่งเชน่สนามเทนนสิและอปุกรณ์ออกก าลงักาย ไมม่มีมุ
ตัดเมื่อมันมาถึงมีความสนุกสนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอ

สงัเกตการณ์ใตท้ะเลสขีาวทีโ่ผลอ่อกมาจากมหาสมทุรเป็นสิง่ที่
ตอ้งดู หอคอยซึง่เชือ่มต่อกับ Hadomisaki ดว้ยท่าเรือขนาด 

86 เมตรมคีวามสงู 20 เมตรและมรัีศม ี9 เมตร ผูเ้ยีย่มชมหอสามารถเพลดิเพลนิกับการชมโรงเรยีนปลาสาหร่าย

ทะเลและอืน่ๆ จากหนา้ตา่ง 24 แห่งทีค่วามลกึ 7 เมตรใตพ้ืน้ผวิทะเล เนื่องจากบรเิวณนี้เป็นทีท่ีม่กีระแสน ้าอุ่น 
และกระแสน ้าอุ่นพบปะกับปลาเขตรอ้นเชน่ปลานีออน และปลารา้และทีอ่ยู่อาศัยของสาหร่ายทะเลหายากเชน่

อารัม และสาหร่ายสามารถสงัเกตไดใ้กลเ้คยีงเกอืบจะรูส้กึเหมอืนสมัผัสและสมัผัส นอกจากนีจ้ากดาดฟ้าดา้นบน
ของหอสงัเกตการณ์สามารถมองเห็นทวิทัศน์ของหมู่เกาะต่างๆ

ในทะเลเจนีคา จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดอิมาริ ชม หมู่บ ้าน
เครื่องปั้นดิน เผา  Okawachiyama Porcelain ในช่วง

ศตวรรษแรกของยคุเอโดะ (พ.ศ. 2146-2401) ญีปุ่่ นปิดประเทศ

กับโลกภายนอก ชาวบา้นจงึท าเครื่องปั้นดนิเผาทีเ่รียกว่าพอร์
ซเลน และนับเป็นผลติภัณฑญ์ี่ปุ่ นชิน้หนึ่งซึง่แมจ้ะปิดประเทศ 

แตก็่ประสบความส าเร็จในการสง่ออกทีส่ าคัญไปจนถงึราชส านัก
ของยุโรป เนื่องจากเครื่องปั้นดนิเผาญีปุ่่ นสว่นใหญ่ผลติในอาริ

ตะซึง่ตัง้อยูใ่นจังหวดัไซตะมะในควิช ูท าใหอ้ารติะเป็นเมอืงทีอ่ยู่

ใกลแ้ละเป็นทางผ่านของท่า Imari ที่อยู่ใกล ้ๆ  จากจุดแรกที่
พวกเขาไปทีส่ถานีการคา้ของดัตชใ์นนางาซาก ิและจากทีน่ั่นใน

การเดนิทางไกลไปยังยโุรป 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผ่อนกบัการแชน่ ้าแร่ ออนเซ็น Onsen สปาแบบฉบบัญีปุ่่ นแทต้ามอธัยาศยั 
 

ทีพ่กั Yukai Resort Ureshinokan  หรอืเทยีบเทา่ 



  

 
4 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์   Songkran In Kyushu-Apr-TG-W02 

 

วนัที ่3 
ศาลเจา้ยูโทคุ อนิาร ิ- น ัง่เรอืชมววิรอบปราสาทยานาคาวะ - ปราสาทคุมาโมโตะ - ชอ้ปป้ิงยา่น คามิ

โทร ิชโิมโทร ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ศาลเจา้ยูโทคุ อนิาร-ิจนิจา Yutoku Inari Shrine เป็น
ศาลเจา้ในเมอืงคาชมิะ จังหวัดซากะ สรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพเจา้

ญีปุ่่ นนามวา่ อนิาร ิจดุเดน่สะดดุตาของศาลเจา้แห่งนี้ก็คอืประตู

โทรอิสิแีดงและสนัุขจิง้จอกผูถ้อืสารเทพเจา้ ศาลเจา้ยูโทคุ อิ
นาร-ิจนิจาประดษิฐานเทพเจา้อืน่ๆ หลายองค ์เชน่ เทพอุกะ-

โนะ-มิตามะ-โนะ-โอคามิ เทพเจา้แห่งที่พักพิง อาหาร และ
เสือ้ผา้ เทพโอมยิะ-โนะ-ม-ิโนะ-โอคาม ิเทพเจา้ผูส้ง่เสรมิศลิปะ 

ทรัพยส์มบตั ิและความเจรญิรุ่งเรอืง และเทพซารุทาฮโิกะ-โนะ-

โอคาม ิเทพเจา้แห่งความปลอดภัยบนทอ้งถนน ศาลเจา้แห่งนี้
มีชื่อ เสียงใน

ฐานะศาลเจา้ทีย่ ิง่ใหญ่หนึง่ใน 3 ของประเทศญีปุ่่ น เคยีงคู่กับ
ศาลเจา้ฟชุมิ ิอนิาร ิในเกยีวโต และศาลเจา้คาสะมะ อนิาร ิใน

จังหวัดอิบารากิ และผูค้นมักเรียกศาลเจา้แห่งนี้ดว้ยความ
เคารพรักว่า "ยูโทคุ-ซัง" ในแต่ละปีมผีูค้นมาเยีย่มชมศาลเจา้

ถงึ 300,000 คน วหิารสรา้งขึน้ในครสิตศตวรรษที ่17 และตัว

วหิารหลักรวมถงึอาคารทัง้หมดลงรักเคลอืบเงาอย่างสวยงาม 
ดา้นหลังวหิารหลักคณุสามารถปีนบันไดขึน้ไปยังทีส่งูหลังศาล

เจา้และชมวิวทะเลอาริอาเกะ จากนั้นใหท้่านได ้น ัง่เร ือ 
Yanagawa Boat รอบคูเมืองชม ปราสาทยานากาวา 

Yanagawa สรา้งขึ้นเมื่อราวปี ค.ศ. 1588 และเรียกว่า 

"ปราสาทน ้า" ในเวลานัน้ เป็นเมอืงทีม่นี ้าเต็มไปดว้ยปนูขาว คู
เมอืงเป็นชอ่งทางทีส่รา้งขึน้รอบๆ ปราสาทเพื่อป้องกันศัตรูและสัตวแ์ละมักเต็มไปดว้ยน ้า การลอ่งเรอืในแม่น ้า 

Yanagawa เกดิขึน้ในเรอืล าเล็กๆ เหลา่นี้ ซึง่ในฤดใูบไมผ้ลดิอกซากรุะมคีวามสวยงาม และในชว่งฤดูรอ้นบาน
สะพร่ังไปดว้ยดอกไอรสิส าหรับการลอ่งเรอืแมน่ ้าทีม่เีสน่หอ์ยา่งหนึง่ซึง่เป็นเหมอืนเวอรช์ัน่ญีปุ่่ นของเวนสิ 

  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทคุมะโมะโตะ Kumamoto 

Castle เป็นปราสาทสถาปัตยกรรมแบบญีปุ่่ น ตัง้อยู่ในเขตชโูอ 
เมอืงคมุะโมะโตะ ในจังหวัดคมุะโมะโตะ จัดเป็นปราสาทมใีหญ่

เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่ น ปราสาทคุมะโมะโตะไดเ้ริ่มสรา้งขึน้
อยา่งจรงิจังจนเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1601 โดยด ารขิอง คะโต 

คโิยะมะซะ เจา้แห่งคุมะโมะโตะ เพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการ จน

แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1607 พื้นทีอ่าณาบรเิวณของปราสาทยาว
ป ร ะ ม า ณ  9 

กิโลเมตร ตัว
ป ร า ส า ท มี

ป้ อ ม ปื น  4 9 

ป้อม ประตูป้อมปืน 18 ประตู และประตูขนาดเล็ก 29 ประตู มี
หอคอยสงู 2 หอ ท าใหส้ามารถมองไดร้อบทศิจากมุมสงู หอ

ใหญจ่ะสงู 30.3 เมตร หอเล็กสงู 19 เมตร ปราสาทหลังเดมิถูก
เพลงิไหมเ้สยีหายในปี ค.ศ.1877 ตอ่มาไดส้รา้งใหม่ในปี ค.ศ.

1960 จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงทีถ่นน คามโิทร ิชโิมโทร ิ
Kamitori Shimotori ซึง่เป็นย่านชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงคุมา

โมโตป้ระกอบไปดว้ย ถนนชอ้ปป้ิงหลกัๆทัง้หมด 3 สาย คอื คา
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มโิทร ิKamitori, ซโึมโทร ิShimotori และ ถนนซนัชนิซไึก Sun Road Shin-shigai ตัง้อยู่ในละแวก
เดยีวกัน ซึง่เป็นย่านทีค่กึคักมากทีส่ดุของตัวเมอืงคุมาโมโต ้Kumamoto ตลอดถนนมหีลังคาโคง้คลุมสามารถ

เดินทะลุถึงกันหมดไดอ้ย่างสบายๆ สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นขายของฝาก รา้นกิ๊ ฟชอ้ป รา้นขาย
เครือ่งส าอาง รา้นกาแฟ และรา้นอาหารญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิมากมาย 

 
ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 

ทีพ่กั Riverside Hotel Kumamoto  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 สะพานแขวนยมูะ - สวนคจูปูารค์ - บอ่น า้พรุอ้น ยมู ิจโิกก ุ- ชอ้ปป้ิง Yume Town 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาน าท่านชม สะพานแขวน Yume Suspension 

Bridge KOKONOE "YUME" OTSURIHASH เปิดใหบ้รกิารใน

วันที ่30 ต.ค. 2549 มคีวามยาว 390 เมตรสงู 173 เมตรกวา้ง 
1.5 เมตรและเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดส าหรับทางเดินใน

ประเทศญีปุ่่ นเทา่นัน้ มมุมองจากสะพานทีส่วยงามทางดา้นหนา้
ขวาของสะพานนี้คุณสามารถเห็น  Shindo-no- taki หรือ 

Medaki ซึง่ไดรั้บการคดัเลอืกใหเ้ป็น น ้าตกทีส่วยงาม 100 แหง่
ในญี่ปุ่ น  นอกจากสะพานแล ว้ ป่าอันอุดมสมบูรณ์ ของ 

Narukogawa-Keikoku (น ้าพุแห่ง Chikugo-river) กระจายตัว

แ ล ะ คุ ณ
สามารถเพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ที่น่าสนใจของแต่ละฤดูกาล 

จากนั้นใหท้่านไดด้ื่มด ่ากับธรรมชาติ และความงดงามของ
ดอกไมน้านาพันธุท์ี ่สวนคูจูปารค์ Kuju Flower Park เป็น

สวนสาธารณะที่มีไมด้อกนานาพันธุ์ถึง 500 ชนิดเพื่อสรา้ง 

"พรมดอกไม"้ ตามฤดู เชน่ดอกทวิลปิในฤดูใบไมผ้ล,ิ ลาเวน
เดอรใ์นชว่งตน้ฤดรูอ้นคอสโมสในฤดใูบไมร้่วง เป็นสวนทีย่อด

เยีย่มทีจ่ะพูดถงึไม่กีแ่ห่ง ภานใยปาร์คแห่งนี้ยังมรีา้นคา้คาเฟ่
และรา้นอาหารที่หลากหลายอีกดว้ยเพื่อใหคุ้ณสามารถ

เพลดิเพลนิกบัสวนสาธารณะไดอ้ยา่งเต็มวนั 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่จังหวัด โออติะ น าท่านชม บ่อน า้พุ
รอ้น ยูม ิจโิกกุ Umi Jigoku ซึง่เป็นหนึง่ในแปดบอ่ของน ้าพุ

รอ้นของทัวร์ขุมนรกเบปปุจโิกกุ น ้าพุรอ้นทีม่ลีักษณะของบ่อที่
เป็นเอกลักษณ์ ซึง่มนี ้าเป็นสฟ้ีาและมสีว่นผสมของโคบอลตท์ี่

เกดิจากการระเบดิของภูเขา Tsurumi เมือ่ 300 ปีก่อน สขีอง

น ้าพุรอ้นทีเ่ป็น
เอกลักษณ์จึง

ไดช้ือ่ว่า Umi 
ซึ่ ง แ ป ล ว่ า 

ท ะ เ ล  ใ น

ภ า ษ า ญี่ ปุ่ น 
แต่อุณหภูมขิองน ้าพุรอ้นค่อนขา้งสูงมากประมาณ 98C น ้าพุ

รอ้นอันงดงามนี้จงึเหมาะส าหรับการดมูากกวา่การอาบน ้า น ้าพุ
รอ้นดังกล่าวทีเ่ย็นลงใชส้ าหรับการท า ashi-yu ซึง่เป็นการจุ่ม

เทา้ลงในน ้าพุรอ้น สิง่อ านวยความสะดวกของการท า ashi-yu 
มเีพยีงหลังคาเทา่นัน้ ดังนัน้คณุสามารถเพลดิเพลนิกับกจิกรรม
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ดงักลา่วแมว้า่จะเป็นวนัทีฝ่นตก นอกจากนียั้งมสี ิง่อ านวยความสะดวกแกผู่ท้ีใ่ชร้ถเข็นเนื่องจากมกีารตดิตัง้ราวจับ
ทั่วบรเิวณ นอกจากนี้ท่านยังไดช้มสวนทีส่วยงามพรอ้มกับบ่อทีม่นี ้าสเีขยีวใสและม ีVictoria amazonata และ 

water lilies บานสะพร่ังอยูภ่ายในบอ่ น ้าพุรอ้นจะไหลผา่นภายในทอ่ทีต่ดิตัง้อยูภ่ายในบอ่ เพือ่เก็บรักษาอณุหภูมิ
ใหพ้อเหมาะกับการเตบิโตของไมด้อกเขตรอ้น คุณสามารถเพลดิเพลนิกับดอกของตน้ Victoria amazonata 

ตัง้แตช่ว่งตน้ของเดอืนพฤษภาคมจนถงึกลางเดอืนพฤศจกิายน ส าหรับชว่งฤด ูBon ในญีปุ่่ น เด็กนักเรยีน (ทีอ่ยู่
ชัน้ตน้ๆ ทีม่ีน ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) สามารถลองขึน้ไปขับใบของ Victoria amazonata ได ้ภายในยังมี

รา้นอาหารซึง่คณุจะไดอ้ร่อยกับเมนูสดุพเิศษของโออติะเชน่ dangojiru ซึง่เป็นซปุเกี๊ยวสไตลญ์ีปุ่่ น หรอื toriten 

ซึง่คอืเทมปรุะไก ่หรอืแมแ้ตก่ว๋ยเตีย๋ว chanpon noodles หนา้ onsen-tamago (ไขท่ีต่ม้ดว้ยน ้าพุรอ้น) ซึง่เป็น
เมนูทีไ่ดรั้บความนิยมในหมู่นักท่องเทีย่ว ส าหรับรา้นคา้จะมกีารจ าหน่ายสบู่อโรมาส าหรับแชต่ัวทีม่สีโีคบอลต ์

ดังนัน้จงึสามารถเพลดิเพลนิกับการอาบน ้าแบบยูมจิโิกกุไดท้ีบ่า้นของคุณ จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตาม
อัธยาศรัยทีช่อ้ปป้ิงมอลล ์Yume Town Beppu เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีซ่งึรวบรวมสนิคา้มากมาย หลายอย่าง 

อาท ิเครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งส าอางค ์เสือ้ผา้ หนังสอื รวมทัง้ธนาคาร และรา้นอาหารใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิและเลอืก

ซือ้สนิคา้มากมาย 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั Hotel New Tsuruta  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 หมูบ่า้นยุฟอูนิ - โทสพึรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต - ศาลเจา้ดาไซฟุ - ชอ้ปป้ิง เทนจนิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูจั่งหวัดโออติะ น าชม หมูบ่า้น ยุฟุอนิ 
Yufuin Village เป็นเมอืงออนเซนตากอากาศเล็กๆทีส่วยงาม

และมีชือ่เสยีงมากเมืองหนึ่งของเกาะควิชู ตัง้อยู่ในหุบเขารมิ
แม่น ้า ตอนกลางค่อนไปทางเหนือของเกาะควิชู เป็นสว่นหนึง่

ของจังหวดั โออติะ Oita และไมไ่กลจากตัวเมอืงเบบปมุากนัก 

มพีพิธิภัณฑศ์ลิปะหลายแห่ง รา้นคา้ รา้นอาหารทีใ่หบ้รรยากาศ
สบายๆ มวีวิทวิทศันท์ีเ่ป็นยอดเขา 2 ยอดของเทอืกเขายฟู ุนอก

ตวัเมอืงยังมทีุง่นาขา้ว และฟารม์เลีย้งมา้อกีหลายแหง่ จงึเป็นที่
นิยมในการแวะมาเดนิชมเมอืงซักครึง่วัน หรือหนึ่งวัน เมอืงยูฟุ

อนิจะมคีวามร่วมสมัยมากกวา่ และโรงแรมจะกระจายตัวออกไป

ตามส่วนต่างๆ มากกว่าจะรวมกันอยู่บนถนนเสน้หลักเหมือน
เมอืงออนเซนอืน่ๆ และทีท่ียั่งมทีะเลสาบและโรงแชอ่อนเซนทีเ่ปิดใหบ้รกิารอยู่ โดยจะมเีพียงแค่โรงออนเซน

เดยีวทีเ่ปิดใหบ้รกิารกบันักทอ่งเทีย่วคอื Shitanyu ทีเ่หลอืจะใหบ้รกิารกบัเฉพาะคนทอ้งถืน่เทา่นัน้ ภายในบรเิวณ
ยังมทีะเลสาบคนิรนิ Kinrin lake ภูเขายุฟุ และแม่น ้ายุฟุ ระยะทางทัง้หมดประมาณ 3 กโิลเมตร เพลนิๆ ตาม

ตรอกซอกซอยระหวา่งทางก็แอบเลีย้วเขา้ไปชมไดเ้ลย มรีา้นคา้ใหแ้วะถ่ายรูป แวะชมิ แวะชอ้ปป้ิงไดต้ลอดทาง
เลยทเีดยีว สว่นขาเดนิกลับจะเป็นถนนเลยีบแม่น ้ายูฟ ุทีจ่ะมรีา้นอาหาร และโรงแรมแบบเรยีวกังเรยีงรายตลอด

ทาง และมมุถา่ยรูป มหาชน สดุอลงัการทีม่แีมน่ ้า ดอกเรป Rapeseed สเีหลอืง ดอกซากรุะสชีมพู และภเูขาก็จะ

อยูบ่รเิวณทางเดนิเรยีบแมน่ ้านีน้ีเ่อง 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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หลังจากอิม่ทอ้งกันแลว้ใหท้่านชอ้ปป้ิงต่อกันที ่โทสพึรเีมีย่ม
เอ้าเล็ต Tosu Premium Outlets ซึ่งอยู่ใกลฟุ้คุโอกะบน

เกาะควิชซูึง่เป็นประตูสู่ทางใตข้องญี่ปุ่ น เป็นเอาทเ์ล็ททีใ่หญ่
สุดในคิวชู มีรา้นคา้แบรนด์ชื่อดังทัง้ในและนอกประเทศมา

รวมตัวกันกว่า 150 รา้น ภายในตกแต่งตามแบบเมืองทางใต ้
ของรัฐแคลฟิอร์เนียทีเ่ขา้กับบรรยากาศทีส่ดใสและแสงแดดที่

สว่างไสวสามารถเพลดิเพลนิไปกันการชอ้ปป้ิงในเอาท์เล็ท

สไตลส์แปนนชิโคโลเนยีลไดท้ีน่ี ่จากนัน้น าทา่นชม ศาลเจา้ดา
ไซฟุ Dazaifu Tenmangu Shrine ดะไซฟุเป็นเมอืงหลวง

เก่าทีส่ าคัญใน
ภูมิภ าคคิวชู  

ซึง่เป็นชว่งทีม่ทีีท่ าการเทศบาลทอ้งถิน่ในศตวรรษที ่8 ศาลเจา้

ดะไซฟุเทมมังกูเป็นสถานทีบู่ชาซุกะวาระ มจิซิาเนะ และถือ
เป็นส านักงานใหญ่ของศาลเจา้เทมมังกูที่มีอยู่กว่า 12,000 

แห่งทั่วประเทศ มีจ านวนนักท่องเที่ยวที่มานมัสการเพื่อ
อธิษฐานดา้นการเรียนเป็นหลักมากถึง 6,000,000 คนต่อปี 

เนือ่งจากดะไซฟมุสีถาปัตยกรรมในการสรา้งแบบ "โกะกงัฉะนา

กาเระซคึุร"ิ จงึไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมที่
ส าคญัของประเทศ อิม่บญุกนัแลว้พาทา่นไปเดนิเลน่แหลง่ชอ้ป

ป้ิงยอดนิยมที่ เทนจนิ Tenjin ที่นี่เป็นที่นิยมในฐานะเมือง
หลวงแฟชั่นและเป็นจุดช็อปป้ิงยอดนิยม Tenjin เป็นพื้นที่ที่

งดงามพรอ้มดว้ยถนนธุรกิจที่กลมกลืนกับถนนชอ้ปป้ิง มี
หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่รา้นบตูกิและอาคารรวมอเนกประสงค์

หลายแห่งตัง้อยู่ทีน่ี่ รา้นกาแฟทีท่ันสมัยรา้นอาหารและรา้นขาย

ของทุกวันไดเ้ปิดใหบ้ริการกันแลว้ ในตอนเย็นจากสะพาน 
Haruyoshi-bashi Nakasu ไปจนถงึหา้งสรรพสนิคา้ Daimaru 

หรอืตามถนน Showa-dori รา้นคา้รมิถนนซึง่เป็นจดุเดน่ของย่าน
นี้ยนืเคยีงขา้งเพื่อใหบ้รกิารอาหารทีห่ลากหลายเชน่ก๋วยเตี๋ยว

จนี oden, tacos, และพซิซา่กับคณุในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นทางการ 

ชายหรอืหญงิทีอ่ายนุอ้ยหรอืแกใ่ครก็ตามทีน่ั่งอยู่ตดิกับคุณก็คอื
เพือ่นของคณุ บรรยากาศดงักลา่วจะท าใหค้ณุมคีวามสขุอกีแบบ

หนึง่ 
 

ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 

ทีพ่กั Hotel Clio Court Hakata   หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
8 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์   Songkran In Kyushu-Apr-TG-W02 

วนัที ่6 ***อสิระเต็มวนั*** 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวนั ไกดค์อยใหบ้รกิารและแนะน าเสน้ทาง  

 คาแนลซิตีฮะกะตะ  Canal City Hakata เ ป็ น

ศนูยก์ารคา้และความบันเทงิขนาดใหญ่ในเมอืงฟกุโุอะ
กะ ประเทศญีปุ่่ น ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "เมอืงที่

อยู่ในเมอืง" ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ภัตตาคาร 
โรงละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง 

และคลองที่ไหลผ่านกลางศูนย์กลางคา้คาแนลซติี

ตัง้อยู่ตดิกับย่านบันเทงิและอยู่ระหวา่งศนูยก์ลางธุรกจิ
และการคา้ปลกีของฟกุโุอะกะ จงึเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ยอดนยิมทีส่รา้งรายไดใ้หแ้กเ่มอืงไดอ้ย่างมาก จัดเป็น
โ ค ร ง ก า ร พั ฒน า โ ด ย เ อ ก ช นที่ ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ใ น

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่ น สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

จนิตนาการอย่างมลีักษณะเดน่เฉพาะดว้ยประตมิากรรมรูปโคง้และน ้าพุจ านวนมาก และออกแบบอาคาร
ไม่ใหม้องเห็นทวิทัศน์ของเมอืงภายนอกมากนัก เพือ่สรา้งบรรยากาศคลา้ยโอเอซสิแยกออกจากเมอืง

โดยรอบ คาแนลซติฮีะกะตะห่างจากสถานีรถไฟฮะกะตะและเท็นจงิในระยะเดนิเทา้เป็นเวลา 10-15 
นาท ี 

 สวนสนุกเฮาเทนบอช Huis Ten Bosch Theme 

Park หรือทีเ่รียกว่าหมู่บา้นฮอลแลนด์ เป็นสวนสนุก
ขนาดมหมึาอยู่ใกลเ้มอืงซาเซโบ Sasebo จังหวัดนา

งาซาก ิNagasaki ถูกสรา้งขึน้มาตามสถาปัตยกรรม

แบบเมืองแถบยุ โ รป  โดยเฉพาะแบบประ เทศ
ฮอลแลนด ์เช่น คลอง ท่าน ้า สวน บา้นเรือน อาคาร

ตา่งๆ และกังหันลม โดยจะสลับปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไป
ตามฤดกูาลตา่งๆ เชน่ ฤดใูบไมผ้ลจิะมเีทศกาลดอกทวิ

ลปิ และ งานดอกไมไ้ฟช่วงหนา้รอ้น ซึง่มมีากกว่า 3 

แสนดอก และยังมีโรงแรม รา้นอาหารหลายแห่งทัง้
ภายในสวนสนุกและขา้งๆสวนสนุก สวนสนุกเฮาเทนบ

อชจะแบง่ออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คอืโซนทีเ่ขา้ไดฟ้รี กับโซนของดา้นในสวนสนุกทีจ่ะตอ้งซือ้บัตรเขา้
ชมกอ่น โดยดา้นในจะแบง่ออกเป็นโซนต่างๆอกี 6 โซนคอื Thriller Fantasy Museum, Art Garden, 

Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มกีจิกรรมตา่งๆทีน่่าสนใจเชน่ พพิธิภัณฑห์มเีท็ดดี,้ 
โรงภาพยนตรแ์บบ 4-5 มติ ิหลายโรง, พพิธิภัณฑศ์ลิปะ, ร่องเรอืไปตามคลองทีย่าวกวา่ 6 กโิลเมตรชม

เมอืงสไตลย์โุรป, ขีจ่ักรยานชมเมอืง และร่องเรอืโจรสลดัของการต์นูดงั One Piece 

 สวนรมิทะเลอุมโินะนากามชิ ิUminonakamichi 

Seaside Park เป็นสวนพักผ่อนขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่
บนชอ่งแคบคาบสมุทรขา้มอา่วจากใจกลางเมอืงฟุกโุอ

กะ ในภูมภิาคควิช ูสวนสาธารณะนี้ถูกสรา้งขึน้ในพื้นที่
แตกต่างกันแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายส่วน เช่น 

สวนสนุกที่มีช ิงข า้สวรรค์, สวนน ้ า , สวนดอกไม ,้ 

พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้า, สวนสตัว ์มพีืน้ทีเ่ปิดโลง่ขนาดใหญ่ 
มีสนามหญา้ทีส่มบูรณ์แบบส าหรับปิกนิค และยังเป็น

แหลง่ชมดอกซากรุะทีม่ตีน้ซากรุะมากถงึพันตน้ 
 

เทีย่ง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
 

ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
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ทีพ่กั Hotel Clio Court Hakata  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่7 ฟกุูโอกะ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

11:35 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG649 
 

14:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 

เดอืน  เมษายน 

08 เม.ย. 61 - 14 เม.ย. 61 * วนัสงกรานต ์ 59,900 59,900 57,900 9,900 - 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืคา่ทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ
จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน
บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 ***หากทา่นถูกเจา้หนา้ทีต่ม. ญีปุ่่ นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งถูกกักตัว และสง่

ตวักลบัประเทศไทย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

 ***หากทา่นตดิดา่นตม. ทัง้ฝ่ังประเทศไทยหรอืประเทศญีปุ่่ นท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางท่องเทยีวได ้ทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทวัรใ์ดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 
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 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบีย้ประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,400 บาท /ท่าน   

ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า
โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่)  
 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
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ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 15,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีม
ในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ญีปุ่่ น 
 

ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
4. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
5. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง

  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

   


