
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิฟุคุโอกะ ( 01.00-08.00 )   ✈ 
 

2 
ฟุคุโอกะ – ปรำสำทฟุคุโอกะ – สวนมำอซูิรุ (ชมซำกรุะ) – เบปปุ 
– บ่อน ำ้แร่นรกจโิกกเุมกริุ (2บ่อ) – อำบทรำยร้อน– เบปปุ 

-  


 
BEPPU WAN ROYAL 
HOTEL OR SIMILAR 

3 
เบบปุ – หมู่บ้ำนยูฟุอนิ – ช้อปป้ิงโทสุพรีเมีย่มเอำท์เลท็ –                         
ฟุคุโอกะ – สวนริมทะเลยูมโินนะกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟุ –ฟุคุโอกะ 

   
HAKATATOKYU REI  
HOTEL  OR   SIMILAR 

4 
ฟุคุโอกะ – คติะควิชู – สะพำนคมัมอน – ท่ำเรือโมจโิกะ – 
ปรำสำทโคคุระ – ฟุคุโอกะ – ช้อปป้ิงคำแนลซิตี ้– ช้อปป้ิงเทนจนิ 
– ฟุคุโอกะ 

  - 
HAKATATOKYU REI  
HOTEL  OR   SIMILAR 

5 สนำมบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ ( 11.40-15.40 ) 


✈ - -  

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
29 มีนำคม – 02 เมษำยน 2561 48,900.- 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



วนัทีห่นึ่ง           กรุงเทพฯ – สนำมบินฟุคุโอกะ  

2030  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C  
(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง 
ดงันั้นผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 

 

วนัทีส่อง ฟุคุโอกะ – ปรำสำทฟุคุโอกะ – สวนมำอซูิรุ (ชมซำกรุะ) – เบปปุ – บ่อน ำ้แร่นรกจโิกกเุมกริุ (2บ่อ) – อำบทรำยร้อน– เบปป ุ

0100  ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 648 

(ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0800 ถึงสนำมบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอำทติย์อุทยั ...  

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

                      
 น าท่านเดินทางชม “ปรำสำทฟุคุโอกะ” ตั้ งอยู่ตรงใจกลางเมืองภายในสวนมาอิซูรู สร้างข้ึนในยุคสมยัเอโดะ โดย

ปราสาทฟูกุโอกะถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคคิวชู แต่ถูกท าลายลงเน่ืองจากการเปล่ียนผ่านไปเป็นยุคเมจิ
ความคิดของผู ้คนเปล่ียนไป และตัวปราสาทถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของอดีตท่ีคนไม่ต้องการ ท าให้ปัจจุบัน                          
เหลือเพียงซากของก าแพงและฐานของหอคอยเล็กๆ อยู่ภายในสวนสาธารณะท่ีมีท่ีส าหรับเดินเล่นรวมถึงลานชมวิว                     
ท่ีสามารถมองเห็นเมืองฟูกุโอกะไดด้ว้ย ...แต่ในปัจจุบนัซากของ ตวัปราสาทบางส่วนไดถู้กบูรณะหรือสร้างข้ึนใหม่ 
โดยเฉพาะหอคอยและประตูท่ีกระจายกันอยู่ทั่วพ้ืนท่ี ทางน ้ าท่ีเช่ือมต่อส่วนต่างๆ ของสวนโดยเฉพาะทางเหนือท่ี                             
ต่อกับทะเลสาบของสวนโอโฮริ ท่ีอยู่ติดกันและยังมี  ศาลเจ้าโกโกกุท่ีอยู่อีกฝ่ังของถนน ......จากนั้ นน าท่าน                      
เพลิดเพลินไปกบัซากรุะท่ีออกดอกบายสะพร่ังทัว่ทั้งสวน  ณ  “สวนมำอิซูรุ” จุดชมดอกซากุระท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของ
เมือง มีเสน้ทางท่ีเรียงรายเป็นทิวแถวสวยงามตน้ซากรุะ และสามารถเดินผ่านอุโมงคซ์ากุระ ดว้ยความสวยงามของสวน
แห่งน้ี จึงดึงดูดคนมากมายใหเ้ดินเล่น เยีย่มชม หรือปิกนิก กนัใตต้น้ซากรุะ ท่ีเรียกวา่ “ฮำนำม”ิ  (ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) 

 (โดยทั่วไปซำกุระจะบำนประมำณ 1 สัปดำห์ ขึ้นอยู่ตำมสภำพอำกำศ ที่เอื้ออ ำนวยในแต่ละปี ดังนั้นหำกช่วงที่ท่ำน
เดนิทำงท่องเทีย่ว ไม่สำมำรถชมดอกซำกรุะได้ ทำงบริษัทต้องขออภัยมำ ณ ทีน่ี)้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของเกาะคิวชูเป็น เมืองแห่งบ่อน ้ าแร่ท่ีเป็น                   
บ่อโคลน จดัเป็นเมืองท่ีมีรีสอร์ทน ้ าแร่มากท่ีสุดนกัท่องเท่ียวสามารถ ลองแช่น ้ า แร่หลายหลากชนิดได ้... เพ่ือน าท่าน
เดินทางชม  “จิโกกุเมกุริ” หรือ “บ่อน ้ำแร่นรก” บ่อน ้ าพุร้อนธรรมชาติ ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการระเบิดของภูเขาไฟ 
ประกอบดว้ยแร่ธาตุท่ีเขม้ขน้ อาทิ ก ามะถนั แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นตน้ และมีความร้อนเกินท่ีจะ                  



ลงอาบได้ มีลักษณะแตกต่างกันไปในเมืองเบปปุทั้ งหมด 8 บ่อ ตั้ งช่ือให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกท่ีเห็น                            
(ไกด์จะน ำท่ำนเยี่ยมชม 2 บ่อ) ...น าท่านสัมผสัประสบการณ์ “อำบทรำยร้อน” ท่ีเมืองเบปปุ แหล่งอบทรายยอดฮิต                  
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการรับไออุ่นสู่ร่างกายท่ีเกิดจากไอน ้ าจากทรายร้อนนั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุท่ีท าให ้                      
ผิวสวยสุขภาพดี ช่วยเร่ืองระบบหมุนเวียนเลือด รักษาโรคผิวหนัง โรคไขขอ้อกัเสบ และอาการ ปวดเม่ือยได้ดีมาก
ทีเดียว ...หากชอบแบบอุ่นๆ ก็ขุดให้ลึกลงไปสักหน่อย แต่ถา้กลวัจะร้อนก็ไม่ตอ้งลึกมาก ซ่ึงทุกท่ีจะมีหมอนไมร้อง
ศีรษะไวค้อยบริการให้ โดยใชร้ะยะเวลาในการอบประมาณ 10-15 นาที ...นอกจากอบทรายร้อนริมทะเลแลว้ ท่ีน่ียงัมี
ออนเซ็นแช่เทา้ชิวๆ ริมทะเลท่ีถือเป็นไฮไลตอี์กดว้ย ให้ท่านไดส้ัมผสักบัการอาบทรายร้อนท่ีเล่ืองช่ือท่ีสุดของญ่ีปุ่นท่ี
ถือวา่เป็นบ่อน ้ าร้อนโดยไอน ้ าจากทรายธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

       ทีพ่กั  : BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้ าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen)  น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัทีส่ำม เบบปุ – หมู่บ้ำนยูฟุอนิ – ช้อปป้ิงโทสุพรีเมีย่มเอำท์เลท็ – ฟุคุโอกะ – สวนริมทะเลยูมโินนะกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟุ –ฟุคุโอกะ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

   
น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนยูฟุอิน” หมู่บา้นเล็กๆ ทางตอนกลางของจงัหวดัโออิตะ มีช่ือเสียง ในเร่ืองของน ้ าพุร้อน                  
1ใน16  เมืองออนเซนช่ือดงัของญ่ีปุ่น จนกลายเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ... อากาศท่ีน้ีจะเยน็กวา่ท่ีฟุคุโอกะ และ      
เป็นตน้แบบ “หมู่บ้ำน OTOP” ของญ่ีปุ่น ... ภายในหมู่บา้นมีร้านคา้ การฝีมือมากมายขายของน่ารักๆ สไตล์ญ่ีปุ่น 
ตกแต่งสวยงาม บางร้านตกแต่งออกแนวเก๋ไก๋แปลกตา  รวมไปถึงร้านขนมท่ีปรุงสดๆ ร้อนๆ ... อิสระให้ท่านเลือกซ้ือ
ของท่ีระลึกมากมาย ดา้นในยงัมี  “Flora Village” เป็นทีมปาร์คสไตลย์โุรป ท่ีตกแต่งไดอ้ยา่งน่ารัก ... เม่ือเดินจนสุด             
ทางของย่านร้านคา้ จะพบกับ “ทะเลสำบคินริน” ทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลงั  อีกด้านหน่ึงท าเป็น                         
ทางเดิน บริเวณนั้นจะมีร้านอาหารญ่ีปุ่น และจากทางเดินริมทะเลสาบสามารถเดินไปยงั “ศำลเจ้ำเทนโซ” ซ่ึงเป็น                  
ศาลเจา้เลก็ๆ ท่ีอยูริ่มทะเลสาบ... น าท่านชอ้ปป้ิง “โทสุพรีเมีย่มเอำท์เลท็” เป็นพ้ืนท่ีชอ้ปป้ิงเอา้ท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านคา้
ของแบรนด์ชั้นน าและแบรนด์ทอ้งถ่ินมากกวา่ 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, 
Levi’s, Nike, New Balance,  Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย มาท่ีน่ีสามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทั้งผูห้ญิง ผูช้าย และ                   
เด็กเลก็ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

    
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “เมืองฟุคุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตยอ์ุทยั ใครไดไ้ปสัมผสัแลว้จะหลงใหลเสน่ห์
ของเมืองน้ีท่ีแม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกล่ินอายของวฒันธรรมโบราณอันสงบเงียบน าท่านเดินทางสู่                   
“สวนริมทะเลยูมิโนนะกะ” สวนพกัผ่อนขนาดใหญ่ ตั้งอยูบ่นช่องแคบคาบสมุทรขา้มอ่าวจากใจกลางเมืองฟุคุโอกะ                 



ในภูมิภาคคิวชู สวนสาธารณะน้ีถูกสร้างข้ึนในพ้ืนท่ีแตกต่างกัน ภายในแบ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลายส่วน เช่น                        
สวนสนุก สวนน ้ า สวนดอกไม ้พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า และยงัเป็นแหล่งชมดอกซากุระท่ีมีตน้ซากุระมากกว่า 1,000 ตน้ 
ดอกไมน้านาพนัธ์ุมากกวา่ 1,000 ชนิด ทั้งดอกทิวลิปเนโมฟีลา, กุหลาบ, ไฮเดรนเยีย, ดอกทานตะวนัและคอสมอส                       
และอ่ืน ๆ ... ท่ีปลูกรอบสนามหญา้และตามเส้นทางการข่ีจกัรยานซ่ึงรูปแบบอุโมงคด์อกซากุระท่ีสวยงามและท าให้  
สวนแห่งน้ี เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเป็นจุดชมดอกซากุระท่ีเป็นท่ีนิยม …น าท่านออกเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำดำไซฟุ” วดัชินโต
เก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นท่ีสถิตของ เทพเจา้แห่งความรู้ จึงมีนกัเรียน นกัศึกษามากราบไหว ้              
ขอพร เพ่ือการศึกษาไม่เวน้แต่ละวนั...ในฤดูใบไมผ้ลิ ภายในวดัมีตน้บ๊วยนานาพนัธ์ุมากกว่า 6,000 ตน้เจริญเติบโต                 
อยา่งหนาแน่นทัว่บริเวณวดั ใหบ้รรยากาศท่ีแสนร่ืนรมย ์ ...อิสระให้ท่านได ้“ชมและซ้ือ” สินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ี
เป็นสินคา้พ้ืนเมืองท่ีร้านคา้กวา่ 100 ร้านบริเวณหนา้วดั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (5) 

ทีพ่กั :  HAKATA TOKYU REI HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ี่  ฟุคุโอกะ – คติะควิชู – สะพำนคมัมอน – ท่ำเรือโมจโิกะ – ปรำสำทโคคุระ – ฟุคุโอกะ – ช้อปป้ิงคำแนลซิตี ้– ช้อปป้ิงเทนจนิ 
– ฟุคุโอกะ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

                                 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “คิตะคิวชู” สัมผสัมนต์เสน่ห์แห่งเกาะคิวชู  เป็นเมืองท่ีอยู่ทางเหนือสุดของเกาะคิวชู                      
เป็นจุดเช่ือมต่อทั้ งทางบกและทางน ้ า ระหว่างเกาะคิวชูและเกาะฮอนชู ผ่านทางช่องแคบคันม่อน ท าให้คิตะคิวชู                            
ได้ถูกพฒันาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นด้วยเน่ืองจากเป็นเมือง ท่ีมีทรัพยากรท่ีสมบูรณ์ และยงัเป็น                        
เมืองแห่งภาพยนตร์อีกด้วย ...เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “สะพำนคัมมอน” สะพานแขวนสไตล์โอเรียนเต็ลท่ีเป็นหน่ึง                    
ในสะพาน 6 เลนท่ีใหญ่ท่ีสุดในตะวนัออก ถูกเลือกให้เป็นสัญลกัษณ์ของ vast Kanmon Strait. เป็นสะพาน 2 ชั้น                     
ท่ีเช่ือมต่อระหว่างเกาะคิวชู และเกาะฮอนชู โดยท่ีชั้นบนจะเป็นทางวิ่งส าหรับรถยนต์และชั้นล่างจะเป็นทางวิ่ง                   
ส าหรับรถไฟนั่นเอง นอกจากน้ีย ังถือได้ว่า เป็นจุดชมวิวท่ีได้รับความนิยมอันดับต้นๆจากนักท่องเท่ียวและเ                           
หล่าช่างภาพทั้ งหลายเลยก็ว่าได้เน่ืองจากเม่ือยืนจากจุดๆน้ีจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามของจังหวดั                              
ฟุคุโอกะจากเกาะคิวชูและจงัหวดัยามากุชิจากเกาะฮอนชู ...น าท่านเดินทางสู่ “ท่ำเรือโมจิโกะ” จุดเช่ือมต่อระหว่าง                      
เกาะคิวชูกบัเกาะใหญ่ฮอนชู ในอดีตเคยเป็นท่าเรือส าคญัท่ีใชใ้นการติดต่อคา้ขายกบันานาชาติระหวา่งช่วง ค.ศ. 1900 ซ่ึง
ปัจจุบนัไดย้า้ยไปอยูท่ี่ท่าเรืออ่ืนแลว้ ท่าเรือโมจิจึงถูกเปล่ียนให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเพราะมีการอนุรักษ์ตึกเกาะสไตล์
ยโุรปเอาไวม้ากมาย... อาคารจดัแสดงงานศิลปะ มีห้องสมุดท่ีสร้างข้ึนเพ่ือกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่งญ่ีปุ่นกบัจีนท่ีมี
รูปทรงแปลกตาและสวยงามและดา้นหลงัหอ้งสมุดจะมีตึกสูงเป็นกระจกรอบดา้นท่ีสามารถข้ึนไปชมวิวได ้และยงัมีห้าง
ไคเคียว พลาซ่าเป็นอาคาร 2 ชั้น 2 อาคารท่ีเช่ือมต่อกันด้วยทางเดินท่ีชั้น 2 มีร้านขายของท้องถ่ินมากมายรวมทั้ ง
ร้านอาหารดว้ย ...                  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 



     
น าท่านชม “ปรำสำทโคคูระ” ปราสาท เก่าแก่อายกุว่า 400 ปี ถูกสร้างข้ึนโดยไดเมียว ‘โมริ คัทสุโนบุ’ ผูค้รองแควน้                        
ฟุคุโอกะและเบบปุในสมยันั้น จนกลายมาเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมการสร้างปราสาทของทั่วประเทศญ่ีปุ่น                    
อาคารปราสาทหลกัถูกท าลายลงเม่ือปี 1865 และไดถู้กสร้างข้ึนใหม่อีกคร้ังปี 1954 …ตวัอาคารสูง 5 ชั้น หลงัคามี 4 
ระดบัไดถู้กปรับเปล่ียนให้เป็นพิพิธภณัฑ์ ท่ีมีขอ้มูลและประวติัศาสตร์บริเวณน้ีโดยจะมีทั้ ง วตัถุโบราณ ชุดกิโมโน                  
ชุดซามูไร โมเดลจ าลองของบา้นเมือง สมยัโบราณ ตวัอย่างห้องของโชกุน ห้องชมภาพยนตร์ งานแสดงศิลปะ และ               
จุดชมวิวท่ีชั้นบนสุดอีกดว้ย นอกจากน้ี ติดกบับริเวณปราสาททางทิศตะวนัออกจะมีสวนญ่ีปุ่นตั้งอยู ่ซ่ึงภายในจะแบ่ง
ออกเป็น 3 โซนใหญ่ๆ คือ ส่วนท่ีเป็น สวนแบบญ่ีปุ่น ส่วนท่ีเป็นอาคารไมต้ั้ งอยู่ริมบึงของสวนท่ีเอาไวน้ั่งจิบชา                      
ชมสวน พร้อมกบัวิวปราสาทดว้ย และส่วนสุดทา้ยท่ีจะเป็นพิพิธภณัฑ์ขนาดย่อม นอกจากจะไดช้มความงามของตวั
ปราสาทแล้วท่านจะยงัได้ชมกับความงดงามของดอกไม้นานาพรรณ และดอกซากุระท่ีผลิบานในฤดูใบไมผ้ลิ…                     
น าท่านช้อปป้ิงต่อท่ี “คำแนลซิตี้”อาณาจักรหรูแห่งการช้อปและความบันเทิงหลายรูปแบบท่ีรวมไวใ้นท่ีเดียว                              
ของเมืองฟุกุโอกะ ทั้ งโรงหนัง, game center, โรงแรมและร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้ งแบรนด์ญ่ีปุ่นแท้และ                         
แบรนด์ต่างประเทศรวมกวา่250 ร้าน ส่วนใครชอ้ปจนตาลายอยากแวะเติมพลงั ก็มีร้านอาหารเปิดบริการหลากหลาย
ประเภท และบนชั้น 5มี Ramen Stadiumเป็นอีกแหล่งท่ีมีฮากะตะราเมนให้ลองชิมกนัดว้ย ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือก 
“ชมและซ้ือ” สินค้ามากมายในราคาท่ีน่าพอใจตามอัธยาศัย…แล้วน าท่านช้อปป้ิงต่อท่ี“เทนจิน ช้อปป้ิงมอลล์”                         
ย่านช้อปป้ิง ท่ี มี ช่ือเ สียงของฟุคุโอกะให้ท่านได้ช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ทั้ งห้างอิ เซตัน มิตสึโคชิ                                        
รวมทั้งร้านคา้ใตดิ้นมากมาย ...“ชมและซ้ือ”สินคา้ต่างๆ อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ, กล้องถ่ำยรูป, MP-3, Walkman,                        
CD-Player, คอมพิวเตอร์,Note Book, นำฬิกำ, เส้ือผ้ำ และเคร่ืองส ำอำง เป็นตน้ ... ในราคาน่าพอใจตามอธัยาศยั                     
ถนนหลายๆสายในย่านน้ีถูกจัดให้มีการแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมัครเล่นในช่วงของวนัหยุด                                
สุดสัปดาห์ อีกทั้งร้านคา้รถเข็น หรือ“ยะไต” ร้านอาหารริมทางราคายอ่มเยาว ์ เป็นท่ีนิยมของชาวญ่ีปุ่น ทั้งร้านราเมน 
หรือร้านสาเกเลก็ ๆท่ีเปิดใหบ้ริการตั้งแต่หวัค ่าจนถึง ตี 2ซ่ึงจะมีลูกคา้แวะเวยีนมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
*** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำ
ต่ำงๆ ในย่ำนเทนจนิ*** 

ทีพ่กั :  HAKATA TOKYU REI HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ สนำมบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปสนำมบิน) 
สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบินฟุคุโอกะ เกำะควิชู”  

1140 เดินทางจากสนำมบินฟุกโุอกะโดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 649 

1540 ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 
 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



อตัราค่าบริการ  
ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 48,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 44,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 44,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 36,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  
(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบัตเิหตรุะหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    
 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วนั 



 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า  หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วี 
ซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน  
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมำยเหตุ  
  

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ 
โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  

 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 



5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั 
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอใหท่้านท า
ความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 
 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่ำนเอง... 


