


 



วนัแรก  กรงุเทพ – ฟคโุอกะ 

21.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 
เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร และ
สมัภาระในการเดนิทาง 

วนัท่ีสอง          ฟคุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– เบปป ุ– อาบทรายร้อน – ออนเซน็    
00.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองฟคุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ นโดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 648 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงฟุคุโอกะ เมอืงหลวงของเกาะควิชู เกาะทีม่คีวามสวยงามทาง
ธรรมชาต ิและสถานที่ท่องเทีย่วมากมาย น าท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
905 เพื่อถวายแด่พระนกัปราชญ์มจิซิาเนะ สุงาวาระ เป็นวหิารเก่าแก่และมผีูค้นหลัง่ไหลไป
สกัการะกนัอยา่งเนืองแน่น รอบบรเิวณท่านจะตื่นตากบัตน้บ๊วยกว่า 6,000 ตน้   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านสู่ เมืองเบปป ุซึง่เป็นเมอืงส าคญัแห่งหนึ่งทีม่ชีื่อเสยีงมากในเรือ่งน ้าแร ่ทีน่ี่มี

บ่อน ้ าแร่มากมาย และแต่ละพื้นที่ก็จะมลีกัษณะขององค์ประกอบในน ้ าแร่ไม่เหมือนกัน 
คุณสมบตัทิีช่่วยเกี่ยวกบัสุขภาพร่างกายในดา้นต่างๆ กแ็ตกต่างกนัไปดว้ย เชญิท่าน อาบ
ทรายร้อน ใหท้่านไดส้มัผสักบัการอาบทรายรอ้นทีเ่ลื่องชื่อทีสุ่ดของญี่ปุ่ น ซึง่ชาวญี่ปุ่ นเชื่อ
ว่าในทรายรอ้นนัน้จะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุทีท่ าใหผ้วิพรรณสดใสสุขภาพด ีและยงัมสีรรพคุณ
ทางการรกัษาอาการปวดเมือ่ยต่าง ๆ ไดอ้กีดว้ย 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั BEPPUWAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

*** พกัผ่อนกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่าง
หน่ึงว่าออนเซน็ (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือด
ลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น  
 
 
 
 
 



วนัท่ีสาม          เบปปุ – บ่อน ้าแร่จิโคกเุมกริุ(ชม 2 บ่อ) – มิยาซากิ –  ทาคาชิโฮ – คุมาโมโต้ – ย่าน
 เมืองเก่า SAKURA-NO – BABA JOSAIEN 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ บ่อน ้าแร่จิโคกเุมกริุ บ่อน ้าแร่ธรรมชาติที่มสีสีนัตระการตา มทีัง้สแีดง   

สฟ้ีา (หรอืเรยีกว่า บ่อทะเล) และสีเขยีว เป็นบ่อโคลนเดอืดที่อดัแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น 
โดยแต่ละบ่อลกึถงึ 120 เมตร มคีวามรอ้นสูงถงึ 98 องศาเซลเซยีส ส่งกลิน่แรอ่บอวลไปทัว่
หุบเขา มคีวนัพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหนิ ซึง่เป็นธรรมชาตทิี่ท่านจะหาชมไดท้ี่นี่ที่
เดยีวเท่านัน้   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ช่องเขา ทาคาชิโฮ แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่ชีื่อเสยีงของจงัหวดั

มิยาซากิ เกิดจากรอยแตกของภูเขาที่มีแม่น ้ า Gokasa ตัดผ่าน2ข้าง จะเป็นหินสูงชัน
เหมอืนหน้าผาที่เกิดจากการระเบดิของภูเขาไฟจนมรีูปร่างคดเคี้ยวเหมอืนมงักร ซึ่งจะมี
น ้ าตก Minainotaki ที่สูงถึง17เมตร อยู่ในช่องเขานี้  (ส าหรบัลูกค้าที่อยากนัง่เรือชม
ธรรมชาต ิจะมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ)    น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมอืงทีม่บีรรยากาศ
ความร่มรื่นทางธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคญัสมยัสงคราม
กลางเมอืงของญี่ปุ่ นปี ค.ศ.1887 จากนัน้ในท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงยา่น เมืองเก่า Sakura-no-
baba josaien เป็นย่านชอ้ปป้ิงใกลป้ราสาทคุมาโมโต้ออกแบบและตกแต่งสไตลย์อ้นยุคให้
เขา้กบับรรยากาศเมอืงเก่าของปราสาท ซึง่จะมรีา้นค้าจ าหน่ายของที่ระลกึ ขนมขึน้ชื่อของ
เมอืงคุมาโมโต ้และรา้นอาหารต่างๆมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KUMAMOTO CASTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 



วนัท่ีส่ี คมุาโมโต้ – นัง่เรือเฟอรร์ี่ (คมุาโมโต้ – ชิมาบาระ) – ศาลเจ้ายูโทคอิุนาริ  – นางาซากิ 

– โกลฟเวอรแ์มนชัน่ – สวนสนัติภาพ – ซาเซโบะ – นัง่กระเช้าขึ้นสู่จดุชมวิวบนยอด

เขาอินาเสะ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านมุ่งหน้าสู่ท่าเรอื ล่องเรือเฟอรร่ี์จากท่า คุมาโมโต้ สู่ท่าเรือ ชิมาบาระ (ใช้เวลา

ประมาณ 30 นาท)ี ระหว่างนัน้ท่านสามารถเพลดิเพลนิกบัการใหอ้าหารนกนางนวลระหว่าง
การล่องเรอื  น าท่านมุ่งหน้าสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ สรา้งขึน้ในปี 1688 เป็นศาลเจา้นิกาย
ชนิโต ประจ าตระกูลนาเบะชมิะผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมยัเอโดะ เป็นศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่
และส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิ

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนางาซากิ เมอืงเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตร ์เมือ่ครัง้ 

  อดตีเมอืงนี้ถอืเป็นเมอืงท่าทีม่กีารตดิต่อคา้ขาย แลกเปลีย่นอารยธรรมต่างๆกบัโลก  

  ตะวนัตกซึง่มาเผยแผ่เขา้สู่ประเทศญีปุ่่ น จากนัน้น าท่านชม  สวนสนัติภาพ ทีส่รา้งขึน้เพื่อ 

  เป็นทีร่ะลกึถงึเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที ่2 เรยีกว่า สงครามมหาเอเชยีบรูพา ภายในม ี

  อนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้เพื่อระลกึถงึความโหดรา้ยของสงครามทีผ่่านมาและการมองใหเ้หน็ถงึ 

  สนัตภิาพในอนาคตซึง่จะเป็นทีม่าแห่งความสงบร่มรืน่  หลงัจากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้าขึ้น 

  สู่จดุชมวิวนยอดเขาอินาเสะ (Mt.Inasa Ropeway) จดุชมววิบนยอดเขาอนิาเสะ (Inasa  

  lookout and park) ซึง่ตัง้อยูท่ีค่วามสงู 333 เมตร มองเหน็เมอืงนางาซากทิัง้เมอืง  

  โดยเฉพาะทวิทศัน์บรเิวณท่าเรอืและอ่านนางาซาก ิบา้นเรอืนตัง้เรยีงรายลดหลัน่กนัไปบน 

  ภมูปิระเทศซึง่เป็นภเูขา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั LUKE PLAZA NAGAZAKI HOTEL หรือเทียบเท่า 

  

 

 

 

 

 



วนัท่ีห้า  นางาซากิ – ซาเซโบะ – เฮาสเ์ทนบอช (ครึ่งวนั) – ฟคุโุอกะ – ช้อปป้ิงเทน็จิน 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านไปยงั เฮาสเ์ทน็บอช ชม หมู่บ้านฮอลแลนดจ์ าลอง ของประเทศญีปุ่่ นทีร่วม 

  สถาปัตยกรรมของชาวฮอลแลนดพ์รอ้มความสนุกสนานตื่นเตน้กบัสวนดอกไมข้นาดใหญ่ 

  และเครือ่งเล่นอกีมากมาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั เฮ้าสเ์ทนบอช (คปูองเงินสด1500  

  เยน) 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ช้อปป้ิงย่านการค้าที่มชีื่อเสยีง เท็นจิน เพลดิเพลนิกบั

การจบัจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับ ร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและ

ผลติภณัฑ์ชัน้น านานาชนิด อาท ิเครื่องใช้ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 

เครือ่งส าอาง ฯลฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั  

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั CLIO COURT HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า  

  

วนัท่ีหก สนามบินฟคุโุอกะ – กรงุเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินฟคุโุอกะ เพื่อเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ 

11.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯโดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 649 

14.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง มิถนุายน  :    05 – 10, 19 – 24   

     

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่พกัห้องละ 2-3 ท่าน 56,900.- 37,900.- 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่มีเตียง 51,500.- 34,500.- 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 45,500.- 30,500.- 

พกัห้องเด่ียวเพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 

 

 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลื่อน หรอืยกเลกิการเดินทางหากคณะทวัร์มผีู้เดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้

เดนิทางทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะ

แตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญี่ปุ่ น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ



- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกั

แบบเตียงเดียวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสีย

ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ 

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศ

ของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมสีิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ,  ภัย

ธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบนิ และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ ามนั ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความ

เป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเทา่นัน้ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอัน

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบั

พรอ้มลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัราน้ีไม่รวม 

- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 



- ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่ส ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความ

เป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 

- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะต้องช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่

ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทาง

ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่บรษิัทฯว่า

สามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม ่

- กรณีท่านมคีวามประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารต้อง

ด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได้ และต้องการเปลี่ยนตวัผูเ้ดนิทาง

ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสารท่านอื่นแทน

ไดห้รอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนไดจ้ะมคี่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลูกค้าจะต้อง

เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจง

เหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิไทยก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางไม่เกนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถ

น าขึน้เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น ต้องตรวจสอบเรื่อง
น ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 



- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้  

50 % ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการบิน

นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ที่ต้องเดนิทางด้วยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนัก

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่าหรอืสูงกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสาย

การบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ที่กรอกรายละเอียดการจองทวัร์ที่ทางบรษิัทฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณี

ท่านไมไ่ดร้บัไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


