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กําหนดวันเดินทาง  18 – 24 ธันวาคม 2557 
วันแรก          กรุงเทพฯ  

22.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภมู ิช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ D  
   พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ D 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้น

เครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที *** 
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วันที่สอง ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองเบปปุ - บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” – หมู่บ้านยูฟูอนิ – อาบทรายร้อน 

01.00 น. ออกเดินทางสู่ ฟกุุโอกะ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 648  
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

08.00 น. ถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค
สัมภาระ น าท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหล
เสน่ห์ของเมืองนี้ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมืองเล็กๆ 
แห่งนี้จึงมีทั้ง 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เสน่ห์ของฟูกูโอกะ  ซึ่งเลื่องช่ือจนได้รับการจัดอันดับของ
นิตยสาร ASIA Week ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย ขณะที่สหประชาชาติท านายว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีอัตรา
การเติบโตสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากลาสเวกัส น าท่านออกเดินทางสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่
และมีช่ือเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบ
ไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้น
เจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนร่ืนรมย์ อิสระให้ท่านได้ “ชมและซื้อ” สินค้าของ
ฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัด น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยู่
บนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ าแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ าแร่มาก
ที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ าแร่หลายหลากชนิดได้ เพื่อเดินทางชม “จิโกกุดานิ” หรือ “บ่อน้ าแร่นรก” 
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของเมืองเบปปุที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด บ่อน้ าแร่เหล่านี้จะส่งเสียงค าราม
กึกก้องพร้อมกับพ่นควันและโคลนร้อนๆ พวยพุ่งขึ้นสูง อยู่ตลอดเวลา กล่าวกันว่าความลึกของแต่ละบ่อนั้น มี
ความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อนกว่า 98 องศาเซลเซียส 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอิน” (YUFUIN) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ทางตอนกลางของจังหวัดโออิตะ บนเกาะคิวชู 
อากาศที่นี้จะเย็นกว่าที่ฟุกุโอกะ เป็นต้นแบบ “หมู่บ้าน OTOP” ของญี่ปุ่น ในหมู่บ้านมีร้านขายของน่ารักๆ 
สไตล์ญี่ปุ่น ตกแต่งสวยงาม บางร้านตกแต่งออกแนวเก๋ไก๋แปลกตา นอกจากนี้ยังมีช่ือเสียงอีกในเร่ืองของน้ าพุ
ร้อน 1 ใน 16 เมืองออนเซนช่ือดังของญี่ปุ่น จนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และภายในเมืองมีทะเลสาบ 
“Lake Kinrin” ทะเลสาบที่เป็นจุดชมใบไม้แดงได้สวยอีกแห่งหนึ่งของหมู่บ้านยูฟูอิน  จากนั้นน าท่าน “อาบ
ทรายร้อน” ที่ถือว่าเป็นบ่อน้ าร้อนโดยไอน้ าจากทรายธรรมชาติที่เป็นเอกลั กษณ์ในญี่ปุ่น ท่านสามารถ
เพลิดเพลินกับการรับไออุ่นสู่ร่างกายที่เกิดจากไอน้ าจากทราย ความผ่อนคลายที่เกิดหลังจากสิ้นสุดการแช่ทราย
นั้น ท่านจะไม่สามารถลืมเลือนได้และยังดีต่อสุขภาพและความงาม สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้ง
อาบน้ าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและ
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ที่พัก : Beppuwan Royal Hotel หรือเทียบเท่า 
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หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน้ าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจ็บ
และผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

วันที่สาม “นั่งกระเช้า” สู่ภูเขาไฟอะโซ – เมืองคุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ - สวนซุยเซ็นจิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอะโสะ ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดและยังคุกรุ่นอยู่ใจกลางเกาะคิวชู  ห้อมล้อมด้วยทุ่ง
หญ้าเขียวขจี ทะเลสาบ ป่าไม้ บ่อน้ าพุร้อน เป็นภูเขาไฟที่มีปากปล่องกว้างใหญ่ที่สุดในโลก ( 12 กิโลเมตร) ให้
ท่านชมความงามของยอดเขาโดย การนั่งกระเช้าไฟฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซ่ึงท่านจะได้ช่ืนชมทัศนียภาพที่
งดงามจากบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ และยังมีโอกาสที่จะเห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟ
ตลอดเวลา น าท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มีบรรยากาศความร่มร่ืนทางธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 
และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่น ( ค.ศ.1887 ) ยังเป็นเมืองปากประตูอุทยาน
แห่งชาติอะโสะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟสองลูกคือ ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทคุมาโมโต้” ปราสาทซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกที่มีความ
สวยงามมีอายุกว่า 420 ปี ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมือง มีผู้คนขนานนามว่า “ปราสาทด า” สร้างโดยอดีต
ขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1607 เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1877 ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่
ในปี ค.ศ. 1960 ภายในปราสาทและห้องโถงเป็นที่เก็บสมบัติวัตถุที่มีค่า และรูปภาพปราสาทต่างๆ  ในประเทศ
ญี่ปุ่นซึ่งชาวญี่ปุ่นได้ภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้ จากนั้นน าชม สวนซุยเซ็นจิ ที่สร้างมากว่า 300 ปี โดยเจ้าผู้ครอง
เมืองคุมาโมโต้ ภายในสวนได้จ าลองธรรมชาติที่สวยงามตาม เส้นทางจากเกียวโต สู่กรุงโตเกียว ท่า นจะได้ชม
ภูเขาไฟฟจูจ าลองล้อมรอบด้วยทะเลสาบ พรอ้มด้วยแมกไม้อันร่มร่ืน 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก : NEW SKY KUMANOTO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี ่  ขึ้นเฟอร์รี่ - ปราสาทชิมาบาระ – หมู่บา้นซามูไรและเมืองปลาคาร์พ – นางาซากิ –  
                           พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ – สวนสนัติภาพนางาซากิ    

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่าน ขึ้นเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางสู่ ปราสาทชิมาบาระ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศ อันสวยงามบนเรือ
เฟอร์ร่ี ขนาดใหญ่ ท่ามกลางฝูงนกนางนวลที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมภูเขาไฟอุนเซนอันย่ิงใหญ่เป็นฉาก
หลังน าท่านชม ปราสาทชิมาบาระ (Shimabara Castle) หรือเป็นที่รู้จักกันในช่ือ "ปราสาทโม ริทะเกะ" และ 
"ปราสาทโคระอิ" เป็นปราสาทสีขาวสูง 5 ช้ัน ตั้งอยู่บนที่ราบระหว่างอ่าวอา ริอะเกะ และภูเขาอุนเซ็น มีคูน้ า
กว้าง 30-50 เมตร และลึก 15 เมตร ล้อมรอบตัวปราสาท สูงถึง 33 เมตร และมีก าแพงยาวถึง 3,900 เมตร ปัจจุบัน 
จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดง ประวัติศาสตร์ในยุคกบฏชิมาบาระ จากนั้นน าท่านสัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุคของ  
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หมู่บ้านนักรบโบราณ หรือ หมู่บ้านซามูไร ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของปราสาทชิมา บาระ และเนื่องจากเมือง
ชิมาบาระอุดมไปด้วยแหล่งน้ าใต้ดิน ตามถนนต่างๆ จะมีคูน้ าใส  ให้เห็นตลอดทาง ให้ท่านเดินชมบริเวณ
หมู่บ้านพร้อมกับปลาคาร์พ สีสันสวยงาม ว่ายไปมาให้เห็นในคูน้ าอย่างเพลิดเพลิน จนได้ช่ือว่าเป็น "เมืองแห่ง
ปลาคาร์พ" และกลายป็นจุดท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกจุดหนึ่งของเมืองนี้ แวะเย่ียมชมบ้านชิเมโสะ (SHIMESO 
HOUSE) บ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเย่ียมชม และสัมผัส กับสวนสวยและบ่อปลาคาร์พที่อยู่
ภายในบ้าน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองนางาซากิ” เมืองท่าเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อคร้ังอดีตเมืองนี้ถือเป็น
เมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆกับโลกตะวันตก จากนั้นน าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ระเบิด
ปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum)  พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูจัดแสดงเร่ืองราวการถูกถล่ม
ด้วยระเบิดปรมาณูลูกที่ 2 ต่อจากเมืองฮิโรชิม่า จนท าให้ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา จากนั้น
เดินทางสู่ สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park)  มีน้ าพุแห่งสันติภาพอยู่ตรงทางเข้า สร้างขึ้นเพื่อ
ร าลึกเหย่ือระเบิดปรมาณูที่กระหายน้ าจนเสียชีวิต มองเห็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน เป็นรูปปั้นผู้ชาย 
มือขวาช้ีขึ้นไปบนฟ้า สื่อถึงการเตือนให้เห็นภัยคุกคามจากระเบิดปรมาณู แขนข้างซ้ายขนานไปตามแนวราบ 
อันสื่อความหมายถึงความปรารถนาในสันติภาพของชาวโลก  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ นั่งกระเช้าไฟฟ้า (ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ) เพื่อชมจุดชมวิวกลางคืนของนางาซากิ ณ ภูเขาอินาสะยามะ (Mt. Inasayama) ที่ได้ช่ือว่าเป็น
จุดชมวิวกลางคืนที่ติด 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น อีกหนึ่งจุดถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดัง ““เกาะ
ฮาชิมะ โปรเจกต์ ไม่เช่ือต้องลบลู่” 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ า ภัตตาคาร  
ที่พัก : ANA NAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  สวน GLOVER - HUIS TEN BOSCH (พักโรงแรมใน HUIS TEN BOSCH) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องช่ือของเมืองที่ GLOVER GARDEN สร้างโดยคหบดี ชาวอังกฤษที่เข้ามา
ค้าขายและซื้อที่บริเวณภูเขาอยู่ริมอ่าว ของเมืองนางาซากิ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม จะเป็นแบบตะวันตก 
และจัดแสดงเร่ืองราวประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับบ้านและบุคคลต่าง ๆ รวมถึงสวน ดอกไม้ที่ผลั ดเปลี่ยนไป
ตามแต่ละฤดูกาลอย่างสวยงามรวมถึงประวัติ ของมาดามบัตเตอร์ฟลายที่เฝ้าคอยการ กลับมาของคนรักอย่าง
ซื่อสัตย์ จนมีผู้น ามาสร้างเป็นบทละครช่ือดัง เร่ืองมาดามบัตเตอร์ฟ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ “เฮ้าส์เท็นบอช” (เฉพาะค่าบัตรผ่านประตู ไม่รวมค่าเครื่องเล่นบางชนิด) เป็นหมู่บ้าน
ฮอลแลนด์เพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รวบรวมเอาสถาปัตยกรรมรวมถึงสิ่งปลูกสร้างคูน้ าหอนาฬิกา 
กังหัน ท่านสามารถเข้าชม “พิพิธภัณฑ์กังหันลม” (Molen Museum) ซึ่งเป็น 1 ในบรรดากังหันลมภายใน Huis 
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Ten Bosch ด้วยลักษณะพิเศษ และสวยงามมากจึงถือว่าเป็นกังหันลมที่ได้รับความนิยมในการบันทึกภาพ เพราะ
ใบพัดของกังหันมีลักษณะคล้ายกับ “ชิงช้าสวรรค์” ต่อด้วย “พิพิธภัณฑ์เรือ” (Tall Ship Museum) เป็นเรือฟริเกต
จ าลอง สมัยยุคล่าอาณานิคมเลย สวยงามและสง่างามมาก พอออกมาข้างนอกก็เจอล าจริงต้ังตระหง่านอยู่ที่ท่าเรือ
ให้ท่านได้ชม ชมพิพิธภัณฑ์ “Von Siebold” แพทย์คนแรกที่เป็นผู้ บุกเบิกเร่ืองการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการน าเข้า
ยาจากชาติตะวันตกเข้ามาใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ชาวฮอลแลนด์และชาวญี่ปุ่น ในช่วงระหว่างญี่ปุ่นเปิด
ประเทศแล้วท าการค้าขายกับชาวฮอลแลนด์ นี่ถือเป็นโอกาสเปิดประตูเพื่อเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ ระหว่าง
ฮอลแลนด์กับญี่ปุ่น ส าหรับท่านที่ช่ืนชอบความตื่นเต้นเชิญที่โรงภาพยนตร์ และสวนสนุกแบบตะวันตก เช่น  
“Horizon Adventure” ชมการแสดงฉาก “น้ าท่วมใหญ่” ฟ้าผ่าที่ท าได้สมจริงอย่างน่าทึ่ง พร้อมชมทิวทัศน์ที่
สวยงามของเมืองนี้ Future Cast Theater, Grand Odyssey ให้ท่านได้ร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้
สุดย่ิงใหญ่นอกอวกาศที่มีท่านเป็นดาราน าแสดงด้วย รับรองได้เลยว่าท่านจะประทับใจไปอีกนาน ส าหรับท่าน
ที่ช่ืนชอบตุ๊กตาหมีไม่ควรพลาดที่จะแวะชม “พิพิธภัณฑ์หมีน้อย” (Teddy Bear) ที่เก็บรวบรวมหมีเท็ดดี้จากทั่ว
ทุกมุมโลก ของแต่ละยุคแต่ละสมัยมาให้ได้ช่ืนชมความน่ารักเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีทั้งมาเดี่ยวและมาเป็นแฟมมิลี่
เลยทีเดียว ขอบอกว่างานนี้อดใจไม่ไหวแน่นอน ในช่วงค่ า ท่านจะได้พบกับ อาณาจักรแห่งแสงไฟจากหลอดไฟ 
10 ล้านดวง เปล่งประกายจากอันดับ 1 ของตะวันออก และอันดับ 1 ของโลก ทั่วทั้งเฮ้าส์เทนบอชจะสว่างไสว
โชติช่วง มีทั้งการแสดงโชว์ อาทิ คลื่นแสงไฟระยิบระยับตามเสียงดนตรี และ โชว์วิหารแห่งแสงไฟ 
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย *** 
ที่พัก : AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า (พักใน HUIS TEN BOSCH) โรงแรมที่อยู่ภายในสวนสนุก 
HUIS TEN BOSCH ท่านจะสามารถเที่ยวเล่นได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลา สัมผัสบรรยากาศ HUIS TEN 
BOSCH เต็มอิ่มไปกับช่วงเวลาแห่งความฝัน 

วันที่หก              ศาลเจ้า Hakozaki – ฟุกุโอกะทาวเวอร์ - MARINE WORLD – ช้อปปิ้ง CANAL CITY –  TENJIN MALL  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านสู่ ศาลเจ้า Hakozaki ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 923 นับว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง และ
ได้รับการบูรณะอีกครั้งในปี 1546 ด้วยรูปแบบที่สร้างอย่างงดงามจึงจัดเป็นสมบัติของชาติที่ส าคัญอีกที่นึง ศาล
เจ้าแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ใช้จัดเทศกาลที่ส าคัญ เช่น Hojoya ในฤดูใบไม้ร่วง และ Tamaseseri ในช่วงใกล้ปีใหม่ 
นอกจากนี้ยังมีสวนดอกไม้ที่บานตามฤดูให้ชมความงามกันได้ตลอดปีอีกด้วย จากนั้นน าทา่นชม  
ฟุกุโอกะทาวเวอร์ (Fukuoka Tower) สัญลักษณ์ของเมืองฟุกุโอกะ สร้างเสร็จในปี 1809 เป็นหอคอยริมทะเลที่
สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นจุดชมวิวโดยเฉพาะ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองฟุกุโอกะได้
ทั้งเมือง ที่ส าคัญฟุกุโอกะทาวเวอร์แห่งนี้สามารถรองรับแรงส่ันสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ถึง 7 ริกเตอร์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านชม MARINE WORLD ท่านจะได้พบกับความตระการตาของโลกใต้ทะเล ที่จ าลองมาอยู่ที่นี่
ท่านจะได้พบกับสัตว์น้ ากว่า 20,000 ชีวิต หรือกว่า 350 สายพันธ์ นอกจากนี้ต้องไม่พลาดชมการแสดงแสนรู้
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ของแมวน้ าและปลาโลมา ที่จะมาแสดงให้ชมกันสดๆ  น าท่านไปช้อปปิ้งที่ CANAL CITY แหล่งช้อปปิ้งเซ็น
เตอร์ช่ือดังของฟุกุโอกะ ที่นี่จาหน่ายสินคาวัยรุ่นที่ก าลังฮิต ไม่วาจะเป็นรองเท้า เสื้อผ้า กระเป๋า และ ขนมที่ก าลัง
นิยมในหมู่วัยรุ่นญี่ปุ่น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เทนจิน ช้อปปิ้งมอลล์” ย่านช้อปปิ้งที่มีช่ือเสียงของฟุคุโอกะ 
ให้ท่านได้ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมากมาย ทั้งห้างอิเซตัน มิตสึโคชิ  รวมทั้งร้านค้าใต้ดินมากมาย “ชม
และซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, 
Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องส าอาง เป็นต้น ในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัยถนนหลายๆสายในย่านนี้ถูก
จัดให้มีการแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมัครเล่นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั้งร้านค้ารถเข็น 
หรือ “ยะไต” ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเก เล็ก ๆ ที่เปิด
ให้บริการต้ังแต่หัวค่ าจนถึง ตี 2 ซึ่งจะมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก : Hakata Excle Tokyu Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด              ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินฟุกุโอกะ”  

11.40 น. เดินทางจาก สนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 649 
15.35 น. ถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

*************************************************************************************  
หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                                             ท่านละ 68,900.- บาท 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)                            ท่านละ 65,900.- บาท 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)                       ท่านละ 61,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                               ท่านละ 10,000.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                                                ท่านละ 15,000.- บาท 
 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวหรือส ารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบไุว้ในรายการ  
2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
4. ค่าภาษเีช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 
 
การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิมัดจํา 
   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมด 
 
หมายเหตุ :  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ

อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญทีสุ่ด ทางบริษัทฯ 
จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน  
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 การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้า
ประเทศ)  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปน้ี 
1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 
2. ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต 
เป็นต้น) 
3. ชือ่ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุน่ (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุน่ด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะส้ัน 
3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4.เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 


