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DAY ITINERARY 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ     

2 
ฟุกุโอกะ (TG648 00.50-08.00)-ซาเซโบะ- 

เฮาสเ์ทนบอช 
   

HOTEL NIKKO HUIS TEN 

BOSCH 

3 
สวนสนัติภาพ-พิพิธภณัฑส์งครามโลกครั้งท่ี2-

GLOVER GARDEN-ซากะ-แหลมฮาโดะ-อุเรชิโนะ 

   URESHINOKAN HOTEL

“พิเศษ อาบอ็องเซน” 

4 
ศาลเจา้โตโยโทมะฮิเมะ-ปราสาทคาราสึ-โทะซึ พรี

เม่ียม เอาทเ์ลท-เบปปุ 
 

 
 

BEPPUWAN ROYAL HOTEL 

“พิเศษ อาบอ็องเซน” 

5 บ่อทะเลเดือด – บ่อน ้าแร่สีเลือด-อาบทรายรอ้น-    HAKATA EXCEL HOTEL 

สวนสนุกเฮา้สเ์ทนบอช ปราสาทคาราซาสึ ศาลเจา้ดาไซฟุ 

 

 

 

KYUSHU IN LOVE 7DAYS 5NIGHTS (B) 

ฟุกุโอกะ – เฮา้สเ์ทนบอช – ซากะ 

เปิดโลกใบใหญ่กบัเส้นทางมหัศจรรย์ของประเทศญ่ีปุ่น 

: เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู 

: ศาลเจา้ดาไซฟุ นมสัการศาลเจา้อนัศกัด์ิสิทธ์ิที่สุดในญี่ปุ่น 

: เฮา้สเ์ทนบอช หมู่บา้นฮอลแลนดแ์ห่งเดียวของญี่ปุ่นที่เมืองซาเซโบะ 

: หมู่บา้นเซรามิกที่มีคุณภาพสูง หรูหราใชส้  าหรบัชนชั้นขุนนาง 

: พรอ้มกบัอาบน ้าแร่ญี่ปุ่น “อ็องเซ็น” กลางธรรมชาตอิยา่งแทจ้ริง 

: แถมฟรี!!! อาบทรายรอ้น เพือ่สุขภาพ สไตลค์นญีปุ่่น 

 

 
 

 
 

สะสมไมล ์50% 
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วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตทูางเขา้ 2-3 เคานเ์ตอร ์D สายการ

บินไทย (TG) เจา้หนา้ท่ีของบริษัทคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)  ฟุกุโอกะ – นางาซากิ – เฮา้สเ์ทนบอช  

00.50 น.        เดินทางสู่ เมืองโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 648  

08.00 น.. (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.) เดินทางถึง เมืองฟุกุโอกะ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ด่านศุลกากรแลว้  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เฮา้สเ์ทนบอช หรือ “หมู่บา้นฮอลแ์ลนด”์ (HUIS 

TEN BOSCH) (ค่าทวัรร์วมเฉพาะบตัรผา่นประตูใหญ่ ไม่รวมค่าเครื่ องเล่น) หมูบ่า้นฮอลแลนด์

แห่งเดียวของญ่ีปุ่นท่ีเมืองซาเซโบะ เฮา้สเ์ทนบอชเป็นเมืองชายทะเลเปิดใหม ่ มีหอ้งพกัสไตลยุ์โรป

สุดหรู เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศของหมูบ่า้นฮอลแลนด ์ ชมไมด้อกท่ีบานสะพรัง่ตลอดทั้งปี 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง “ดอกทิวลิป” มีกงัหนัลมขนาดยกัษ์และอาคารก่ออิฐท่ีมีความสง่างามเรียงราย

สลบัสีเป็นทิวแถว  

กลางวนั          *** อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *** 

ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัเฮา้สเ์ทนบอช (ต่อ) อยา่งจุใจ ภายในเฮา้สเ์ทนบอชยงัมีโรงภาพยนตร์

แบบซีมเูลชัน่ โรงภาพยนตร ์ 3 มิติ เคร่ืองเล่นไฮเทคนานาชนิด และ รา้นคา้ขายของท่ีระลึกอีก

มากมาย  

 

 

 

หมู่บา้นยูฟูอิน-ฟุกุโอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟุ TOKYU 

6 อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

  
HAKATA EXCEL HOTEL 

TOKYU 

7 
สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพ   

(TG649 11.35-14.55) 

  
   

ก าหนดการเดินทาง 

65,900.- 08 - 14 เมษายน 2560 

 (เทศกาลสงกรานต)์ 
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ค า่  ***อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั***   

น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL NIKKO HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า (1) 

วนัที่สามของการเดินทาง (3)  นางาซากิ – สวนดอกไมG้LOVER GARDEN – สวนสนัตภิาพ –  

                               พิพิธภณัฑส์งครามโลกครั้งที่ 2 – เมืองซากะ – แหลมฮาโดะ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ นางาซากิ น าท่านชมสถานท่ีท่องเท่ียวเล่ืองช่ือของเมืองท่ี 

GLOVER GARDEN สรา้งโดยคหบดี ชาวอังกฤษท่ีเขา้มาคา้ขายและซ้ือท่ีบริเวณ 

ภูเขาอยู่ริมอ่าว ของเมืองนางาซากิ บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม จะเป็นแบบ

ตะวนัตก และจดัแสดงเร่ืองราวประวติัความเป็นมาเก่ียวกบับา้นและบุคคลต่าง ๆ 

รวมถึงสวน ดอกไมท่ี้ผลดัเปล่ียนไปตามแต่ละฤดูกาลอย่างสวยงามรวมถึงประวติั 

ของมาดามบตัเตอรฟ์ลายท่ีเฝ้าคอยการ กลบัมาของคนรกัอยา่งซ่ือสตัย ์จนมีผูน้ า

มาสรา้งเป็นบทละครช่ือดงั เร่ืองมาดามบตัเตอรฟ์ลาย   

จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านชม สวนสนัติภาพ ท่ีถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือคอยเตือนใจให้

ระลึกถึงชาวเมืองนางาซากิ ซ่ึงเคยถูกระเบิดปรมาณูท้ิงลง เมื่อสมยัสงครามโลก

ครั้งท่ีสอง เชิญท่านถ่ายภาพกบัรูปป้ันขนาดใหญ่อนัเป็นสัญลักษณ์ แลว้น าชม 

พิพิธภัณฑ์สงครามครั้งที่ 2 ซ่ึงภายในจัดแสดงภาพถ่ายและภาพยนตร์จาก

เหตุการณ์จริง และซากส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ไดร้บัความเสียหายจากแรงระเบิดของ

จริง เพ่ือใหช้นรุ่นหลงัไดร้ะลึกถึงความโหดรา้ยของสงคราม   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)   

น าท่านเดินทางสู่จงัหวัดซากะ เมืองแห่งธรรมชาติท่ีสวยงามท่ีคนไทยรุจ้กัเป็น

อย่างดี หนังและละครของไทยหลายๆเร่ืองก็ไดม้าถ่ายท าท่ีน่ีไม่ว่า  จะเป็นเร่ือง

กลกิโมโน, ซากะ ชั้นจะคิดถึงเธอ, ไทมไ์ลน์ จดหมายความทรงจ า จากน้ันน าทา่น

สู่ แหลมฮาโดะ เป็นแหลมเลก็ๆ ในเมืองคาราสึ น าท่านชมทัศนียภาพอันงดงาม
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ของ ฮาโดะมิซากิ  หรือ แหลมฮาโตะ (พ้องเสียงกับค าว่า Heart ใน

ภาษาอังกฤษแต่อ่านออกเสียงแบบญ่ีปุ่น) ถูกเรียนขานว่าเป็นดินแดนศักด์ิสิทธิ์

แห่งความรัก เป็นแหลมที่ย่ืนออกมาจาก คาบสมุทรฮิงาชิมัตสึอูระ ที่น่ีมีทั้งอนุสรณ์

หัวใจ, จุดชมวิวใต้ทะเล, ทุง่หน้าเขียวขจีที่กว้างใหญ่ และสวยงาม แหลมแห่งน้ียังมี

หอสังเกตการณ์ใต้ทะเลสีขาวโผล่พ้นน ้าขึ้ นมา สูง 20 เมตร รัศมียาว 9 เมตร มี

ทา่เรือยาว 86 เมตร เช่ือมต่อระหว่างอาคาร และแหลม  

น าท่านเขา้สู่ที่พกั  URESHINO HOTEL หรือเทียบเท่า (2) 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)      

***   เชิญท่านอาบน ้าแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ชาวญ่ีปุ่น

เช่ือกนัว่าในน ้าแร่น้ันจะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีท าใหผิ้วพรรณสดใส สุขภาพดี  และ

ยงัมีสรรพคุณทางการรกัษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได ้*** 

 

วนัที่สี่ของการเดินทาง  (4)   ศาลเจา้โตโยตามะฮิเมะ – ปราสาทคาราสึ - โทะซึ เอาทเ์ลท 

                                                   เบปปุ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านชม ศาลเจา้โทโยตะมะฮิเมะ ศาลเจ้าขนาดเลก็ อาคารหลักของศาลเจ้าเป็น

เรือนไม้เก่าแก่รอบๆ กยั็งมีเรือนไม้เก่าเลก็ๆ อีก 2-3 หลัง บรรยากาศเงียบสงบ 

ถึงแม้จะเป็นศาลเจ้าเล็กๆ แต่กม็ีความคลาสสิค และมนต์ขลังอยู่   ไม่น้อยเลย มี

ต านานเล่าเกี่ยวกับสาวงามนามว่า โทโยตะมะ ฮิเมะ เป็นเทพธิดามังกรที่มีผิวขาว

ราวหิมะ ปลาดุก นามะซุซามะ เป็นผู้ติดตามรับใช้  นาง ในสมัยก่อนมีการระบาด

ของโรคผิวหนังในหมู่บ้าน ปลาดุกจึงช่วยเหลือโดยให้ผู้ป่วยมาสัมผัสตัวจะท าให้

สุขภาพดี และผิวหนังกลับไปสวยงามอีกคร้ัง บริเวณศาลเจ้ายังมีรูปป้ันปลาดุกสี

ขาวตั้งอยู่อีกด้วย จากน้ันน าท่านสู่ปราสาทคาราสึ หรือปราสาทนกกระเรียน 

สรา้งครั้งแรกขึ้ นเมื่อปี 1602 สมัยเอะโดะ โดย Terasawa Hirotaka ไดเมียว

ผูป้กครองเมืองคาระซึ ต่อมาถูกท าลายลงในสมยัยุคฟ้ืนฟูเมจิ หลงัจากน้ันสรา้ง

ขึ้ นใหม่ในปี 1966 โดยยึดตามแบบโครงสรา้งสถาปัตยกรรมเดิมทั้งหมด ปราสาทแห่งน้ี

ตั้งอยู่ใกลก้ับอ่าวคาระซึ ดังน้ันชั้นบนสุดของปราสาทสามารถมองเห็นวิวทะเลอันกวา้ง

ใหญ่และเมืองอนัสวยงามไดอ้ยา่งชดัเจน   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)   

น าท่านเดินทางสู่เมืองคนัซะกิ มีการขุดคน้พบ สุสานโบราณที่ใหญ่ที่สุดทางดา้นเหนือ 

(North Tomb) ในพ้ืนท่ี 2.5 ก. ม. ถูกลอ้มไวด้ว้ยคูน ้า แลว้ยงัพบแหล่งโบราณสถานแห่ง
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การสรา้งรากฐานอย่างถาวรของญ่ีปุ่นตน้ยุคยาโยอิ (Yayoi Jidai) ช่วง 300 ปี

ก่อนคริสตกาลถึงศตวรรษท่ี 3 ดว้ย มีทั้งบา้นหลุม และหอคอยเฝ้าศตัรู ไดถู้กขึ้ น

ทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ปัจจุบันถูกจัดเป็นสวน

ประวตัิศาสตรโ์ยชิโนะงาริ (Yoshinogari Historical Park)  เป็นหมู่บา้นชนเผ่า

โบราณท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนานมาประมาณ 2,000 ปี ซ่ึงท่ีน่ียงัขุดคน้พบซาก

ของมนุษย ์หรือวตัถุโบราณและไดส้รา้งเป็นพิพิธภัณฑ์ครอบจุดท่ีขุดขน้พบซาก

ของจริงเอาไวอี้กดว้ย บริเวณโดยรอบยงัอนุรกัษ์รูปแบบการสรา้งเมืองและซากคู

รอบๆหมู่บา้นซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นเอาไว  ้เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู ้

เกิดความเขา้ใจในประวติัศาสตรยุ์คตน้ของญ่ีปุ่น และของโลกดว้ย  

น าท่านสู่ โทะซึพรีเม่ียมเอา้ทเ์ล็ต(Tosu Premium Outlets) เป็นพ้ืนท่ีชอ้ปป้ิง

เอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ มีรา้นคา้ของแบรนดช์ั้นน าและแบรนดท์อ้งถ่ินมากกว่า 150 

ร้า น  เช่ น  Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, 

New Balance, Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีน้ีสามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทั้ง

ผูห้ญิง ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์

โดยแต่ละรา้นก็จะมีโปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย 

หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงในเร่ือง

ของการอาบน ้าแร่และสปา   

น าท่านเขา้สู่ที่พกั  BEPPUWAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า (3) 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(6) 

     

***   เชิญท่านอาบน ้าแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ชาวญ่ีปุ่น

เช่ือกนัว่าในน ้าแร่น้ันจะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีท าใหผิ้วพรรณสดใส สุขภาพดี  และ

ยงัมีสรรพคุณทางการรกัษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได ้*** 
 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)  บ่อทะเลเดือด – บ่อน ้าแร่สีเลือด-อาบทรายรอ้น-หมู่บา้นยูฟูอิน- 

                                                    ฟุกุโอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟุ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านชม บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) หรือ อูมิ จิโกกุ (Umi Jigoku) บ่อน ้ารอ้น

สีฟ้าอมเขียว ท่ีไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นบ่อน ้ารอ้นท่ีสวยท่ีสุดในบรรดาบ่อน ้ารอ้น

แปลกในเมืองน้ี โดยจะปล่อยควนัสีขาวพวยพุ่งจากรอบบ่อตลอดเวลา โดยบ่อ

ทะเลเดือดเกิดขึ้ นภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อพันปีก่อน ส่วนน ้าสีฟ้าอม
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เขียวเกิดจากแร่โคบอลต์ และแร่ธาตุอีกหลายชนิดท่ีมีสรรพคุณในการบ ารุง

และรกัาโรคผิวหนัง น ้าในบ่อมีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ซ่ึงสามารถตม้

ไข่ใหสุ้กได ้จึงท าใหม้นุษยไ์ม่สามารถลงแช่ในบ่อได ้นอกจากน้ี ยงัมีการน าผง

น ้าแร่ท่ีไดจ้ากบ่อน ้าพุแห่งน้ี มาจ าหน่ายใหแ้ก่นักท่องเท่ียวอีกดว้ย 

ต่อจากน้ันน าท่านชม ชิโนอิเกะ จโิกกุ หรือ บ่อน ้าแร่สีเลือด (Chinoike Jigoku)  

เน่ืองจากบ่อน ้าพุรอ้นแห่งน้ีมีสีแดงคลา้ยกับสีเลือด ซ่ึงเกิดจากน ้าแร่ใสบริสุทธ์ิ

ไหลมารวมกับแร่ธาตุธรรมชาติเขม้ขน้โดยเฉพาะปริมาณธาตุเหล็กจ านวนมาก

ท าให้เกิดเป็นสีชาเกือบแดงท่ีดูเหมือนสีสนิมขึ้ นมาพรอ้มปล่อยไอ รอ้นระอุ

ออกมาตลอดเวลา ซ่ึงเป็นการเท่ียวชมบ่อน ้ าพุรอ้นธรรมชาติในเมืองเบปปุท่ีมี

ลักษณะแปลกแตกต่างกันแต่ไม่สามารถลงแช่ได้เพราะมีแร่ธาตุเขม้ขน้และ

อุณหภูมิน ้าท่ีสูงมากเกินระดบัท่ีร่างกายมนุษยท์นไหว 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นยูฟุอิน หมูบ่า้นท่ีมีน ้าพุรอ้น

จ านวนมาก มีจุดเด่นดา้นการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ โรงแรมท่ี

พกัในแถบน้ีจะเสิรฟ์อาหารท่ีปรุงจากผกั ผลไม ้และเคร่ืองปรุงท่ีชุมชนผลิตข้ึนเอง  

อีกทั้งมีช่ือเสียงดา้นผลิตภณัฑ ์OTOP จากน้ันเชิญท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑง์านฝีมือ

คุณภาพหลากหลายชนิดท่ี OTOP CENTER ไดต้ามอธัยาศยั  

แถมฟรี!!!ใหทุ้กท่านไดส้มัผสัประสบการณก์ารอาบทรายรอ้นถือเป็นออนเซ็น

อีกอยา่งหน่ึงซ่ึงชาวญ่ีปุ่นตั้งแต่สมยัโบราณเช่ือวา่ ในทรายรอ้นน้ันอุดมไปดว้ยแร่

ธาตุท่ีท าใหผิ้วพรรณสดใส ช่วยรกัษาโรคผิวหนัง โรคไขขอ้อกัเสบ รวมทั้งยงัท า

ใหเ้ลือดลมหมุนเวียนดี แต่กระน้ันก็มีขอ้หา้มส าหรบัผูท่ี้เป็นโรคหวัใจ ปอด ความ

ดนัโลหิตสูง และสตรีมีครรภ ์ โดยก่อนท่ีจะลงไปอบจะตอ้งเปล่ียนชุดเป็นยูกาตะ

เสียก่อน แลว้ลงไปฝังตวัอยู่ใตท้รายรอ้นประมาณ 10-15 นาที จากน้ันจึงค่อย

แช่ตวัในบ่อน ้ารอ้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิว

ชู เมืองแห่งราชาราเม็ง แห่งเมืองฟุกุโอกะน าท่านชม ศาลเจา้ดาไซฟู ซ่ึงสรา้ง

อุทิศ ถวายใหแ้ก่พระเจา้นักปราชญ ์มิจิซาเนะ   สุกะวารา วิหารอนัศกัด์ิสิทธแ์ห่ง

น้ีถือเป็นวิหารอนัดบัหน่ึงของบรรดาวิหารท่ีมีอยูนั่บพนัในประเทศญ่ีปุ่น 

นอกจากน้ีท่ีน่ียงัปลกูตน้ทอ้ท่ีมีช่ือเสียงอีกนับ 6,000 ตน้  

 ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9) 

    น าท่านเขา้สู่ที่พกั    HAKATA EXCEL HOTEL TOKYU หรือเทียบเท่า (4) 

วนัทีห่กของการเดินทาง (6)  ฟุกุโอกะ *** อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั *** 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

*** อิสระใหทุ้กท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั***  

เพลิดเลินกบัการชอ้ปป้ิงในเมือง ณ ย่านเท็นจนิ ชอ้ปป้ิง มอลล ์

แหล่งชอ้ปป้ิงอนัทนัสมยัของเมืองฟุกุโอกะ เป็นยา่นธุรกิจและยา่นช้

อปป้ิงและท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาะคิวชู เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจุใจ 

ไมว่า่จะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ตาม

อธัยาศยั   

 หรือ Canal City แหล่งชอ้ปป้ิงและเอนเตอรเ์ทนเมนท ์ คอมเพล็กซ ์

เรียกวา่ "city within the city" มีคลอง 2 สายไหลผ่านกลางศูนยก์ารคา้จน

เป็นท่ีมาของช่ือ Canal City ภายในประกอบดว้ยรา้นคา้ 250 รา้น มีคาเฟ่ 

ภตัตาคาร โรงหนัง โรงละคร และรา้นเกมนานาชนิด นอกจากน้ียงัเป็น

สถานท่ีถ่ายท าละคร “รกัคุณเท่าฟ้า” เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจุใจ 

ไมว่า่จะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และสินคา้ อ่ืนๆอีกมากมายตาม

อธัยาศยั     

 

*** อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ตามอธัยาศยั (เพ่ือไม่รบกวนเวลาการชอ้ปป้ิง) ** 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั     HAKATA EXCEL HOTEL TOKYU หรือเทียบเท่า (5) 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง(7)  ฟุกุโอกะ –สนามบิน – กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

จนถึงเวลานัดหมาย น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ 

11.35 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 649 

14.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ... 

 

*** หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม *** 
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***เน่ืองจากทางโรงแรมแจ้งส าหรับเดก็ที่อายุต้ังแต่ 7 ปีข้ึนไปต้องนอนมีเตียง 

*** อตัราน้ีรวม: ภาษีน า้มันของสายการบิน ณ วันที่  10 ม.ค.61** 

*** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปล่ียนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม 

***  การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จ านวน 25 ทา่นข้ึนไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 25 

ทา่น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษ หรือตอ้งการระบุท่ีนัง่บนเคร่ือง รวมถึงการสะสมไมล ์ของสายการบิน กรุณาแจง้

พรอ้มตอนจองทวัร ์หรือก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนออกตัว๋ เพือ่บริษทัฯ จะไดด้ าเนินการแจง้ใหท้างสายการ

บินทราบ แต่ไดต้ามท่ีท่านขอหรือไม่ข้ึนอยู่กบัสายการบินจะพิจารณา*** 

ราคาตอ่ท่าน รวมตัว๋เครือ่งบิน ไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 65,900 บาท 40,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 62,900 บาท 40,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

(มีเตียงเสริม) 
62,900 บาท 40,900 บาท 

เด็กอายุตั้งแต ่2-7 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (ไม่มี

เตียงเสริม) 
59,900 บาท 36,900 บาท 

พกัหอ้งเดี่ยว จา่ยเพิ่มท่านละ 11,500 บาท 

อตัราค่าบรกิาร 

BIG JAPAN INLOVE 7 DAYS/5 NIGHTS 

ฟกุุโอกะ – เฮา้สเ์ทนบอช – ซากะ 
เปิดโลกใบใหญ่กบัเสน้ทางมหศัจรรยข์องประเทศญีปุ่่น 
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อตัรานี้ รวม 
1. ค่าพาหนะและน าเทีย่วตามรายการ  

2. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิตามรายการ 

3. ค่าอาหารตามรายการ  

4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

6. ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 

7. น ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่านั้น คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 

บาท (แบบกรุป๊ทวัร)์ ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น  

เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท าประกนั(รายเด่ียว) ลูกค้าสามารถ

จัดท าเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

 ประกนัการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต ่า กว่า 6 เดือนหรือเกนิ 75 ปีขึ้นไป   

 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ครอง 50%  รายละเอยีดตามเง่ือนไขกรมธรรม์   

9. แถมฟรี! Wifi ตลอดทริปการเดินทาง (บนรถบสัเท่านั้น) 

10.  ฟรี!! น ้ าเปล่าวนัละ 1 ขวด 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

1. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่น 

2. ค่าท าหนงัสือเดินทาง  

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ซกัรีด  

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

5. ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถ ตลอดทิปท่านละ 2,500 เยน/ท่าน หรือประมาณ 900 บาท/

ท่าน  

6. ไม่มีแจกกระเป๋า  

7. ค่าภาษีน ้ ามนัทีท่างสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก!!!! 
 

เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน 
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 บริษทัฯ ขอรบัเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาทต่อการจองทวัร ์1 ท่าน หากท่านยินดีมดัจ าการเดินทาง

แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมดัจ าทั้งหมด (เนือ่งจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบนิและ

โรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครือ่งบนิ ค่าโรงแรมล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้  

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันท าการคืนค่ามัดจ า 20,000.- บาท. 

 แจ้งล่วงหน้า 20 – 45 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ าตัว๋ทา่นละ 20,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏเิสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทวัร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณี

ได ๆทั้งสิ้น 

 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ 

* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้

ในเครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกนั 

 
กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เขน็ได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน น า้หนักไม่เกนิทา่นละ 30   กโิลกรัม 

(หากน า้หนักเกนิ ทางสายการบินอาจจะเรียกเกบ็ค่าระวางเพ่ิมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผู้โดยสารช้ันประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าส าหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซน็ติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ แค่ทา่นละ 1 ใบ/ทา่นเทา่นั้น และ ห้ิวขึ้นเคร่ืองได้ 

1 ใบ/ทา่นเช่นกนั 

 

หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรตดิขัด  
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5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี

ด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

8. รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ในระหว่างการท าทวัร์ 

9. เมื่อทา่นตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

 

 
 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร์

.................................................................................................................  
 

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร์

........................................................................................................................ 
 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เนื่องจากทางโรงแรมแจง้ส าหรับเด็กทีอ่ายตุัง้แต ่7 ปีขึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 

 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 
พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  
 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
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 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 
      อื่นๆ............................................................  
 

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

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้ม)ี.......................... 
 

9. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


