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กาํหนดวนัเดนิทาง  18 – 24 ธันวาคม 2557 
วันแรก          กรุงเทพฯ  

22.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูม ิชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C  
   พบกบัเจา้หนา้ที่ที่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ C  
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารขึ้น

เคร่ือง ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 45 นาที *** 
 



 

2 
HD_(JP036) ฟุกุโอกะ 7 วนั 5 คืน (TG) ปรับราคา 

วันที่สอง ฟุกโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองเบปปุ - บ่อโคลนเดือด “จิโกกดุานิ” – หมู่บ้านยูฟูอนิ – อาบทรายร้อน 

01.00 น. ออกเดินทางสู่ ฟกุโุอกะ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 648  
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

08.00 น. ถึง สนามบินฟุกโุอกะ ประเทศญี่ปุ่ น ดินแดนอาทิตยอุ์ทยั ผา่นพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็ค
สัมภาระ น าท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตยอุ์ทยั ใครไดไ้ปสัมผสัแลว้จะหลงใหล
เสน่ห์ของเมืองน้ีที่แมจ้ะเตม็ไปดว้ยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกล่ินอายของวฒันธรรมโบราณอนัสงบเงียบ เมืองเล็กๆ 
แห่งน้ีจึงมีทั้ง 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยวไดส้ัมผสั เสน่ห์ของฟูกูโอกะ ซ่ึงเล่ืองช่ือจนไดรั้บการจดัอันดบัของ
นิตยสาร ASIA Week ใหเ้ป็นเมืองที่น่าอยูท่ี่สุดในเอเชีย ขณะที่สหประชาชาติท านายวา่เมืองน้ีเป็นเมืองที่มีอตัรา
การเติบโตสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากลาสเวกสั น าท่านออกเดินทางสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วดัชินโตเก่าแก่
และมีช่ือเสียงที่สุดของจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจา้แห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบ
ไหวข้อพร เพื่อการศึกษาไม่เวน้แต่ละวนั ในฤดูใบไม้ผลิภายในวดัมีตน้บ๊วยนานาพนัธ์มากกว่า 6,000 ต้น
เจริญเติบโตอยา่งหนาแน่นทัว่บริเวณวดั ให้บรรยากาศที่แสนร่ืนรมย ์อิสระให้ท่านได ้“ชมและซ้ือ” สินคา้ของ
ฝากของที่ระลึกที่เป็นสินคา้พื้นเมืองที่ร้านคา้กวา่ 100 ร้านบริเวณหน้าวดั น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยู่
บนชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน ้ าแร่ที่เป็นบ่อโคลน จดัเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน ้ าแร่มาก
ที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น ้ าแร่หลายหลากชนิดได ้เพื่อเดินทางชม “จิโกกุดานิ” หรือ “บ่อน ้ าแร่นรก” 
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของเมืองเบปปุที่นกัท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด บ่อน ้ าแร่เหล่าน้ีจะส่งเสียงค าราม
กึกกอ้งพร้อมกบัพน่ควนัและโคลนร้อนๆ พวยพุง่ขึ้นสูง อยูต่ลอดเวลา กล่าวกนัว่าความลึกของแต่ละบ่อนั้น มี
ความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อนกวา่ 98 องศาเซลเซียส 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอิน” (YUFUIN) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ทางตอนกลางของจงัหวดัโออิตะ บนเกาะคิวชู 
อากาศที่น้ีจะเยน็กว่าที่ฟุกุโอกะ เป็นตน้แบบ “หมู่บา้น OTOP” ของญี่ปุ่ น ในหมู่บา้นมีร้านขายของน่ารักๆ 
สไตลญ์ี่ปุ่ น ตกแต่งสวยงาม บางร้านตกแต่งออกแนวเก๋ไก๋แปลกตา นอกจากน้ียงัมีช่ือเสียงอีกในเร่ืองของน ้ าพุ
ร้อน 1 ใน 16 เมืองออนเซนช่ือดงัของญี่ปุ่ น จนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์และภายในเมืองมีทะเลสาบ 
“Lake Kinrin” ทะเลสาบที่เป็นจุดชมใบไม้แดงไดส้วยอีกแห่งหน่ึงของหมู่บา้นยฟููอิน จากนั้นน าท่าน “อาบ
ทรายร้อน” ที่ถือว่าเป็นบ่อน ้ าร้อนโดยไอน ้ าจากทรายธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในญี่ปุ่ น ท่านสามารถ
เพลิดเพลินกบัการรับไออุ่นสู่ร่างกายที่เกิดจากไอน ้ าจากทราย ความผอ่นคลายที่เกิดหลงัจากส้ินสุดการแช่ทราย
นั้น ท่านจะไม่สามารถลืมเลือนไดแ้ละยงัดีต่อสุขภาพและความงาม สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ที่พกัพร้อมทั้ง
อาบน ้ าแร่ธรรมชาติเพือ่สุขภาพ ท่านจะไดพ้กัผอ่นกบัการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในไสตลญ์ี่ปุ่ นและ
พกัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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ที่พัก : Beppuwan Royal Hotel หรือเทียบเท่า 
หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่ นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บ
และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

วันที่สาม “น่ังกระเช้า” สู่ภูเขาไฟอะโซ – เมืองคุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ - สวนซุยเซ็นจิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอะโสะ ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดและยงัคุกรุ่นอยูใ่จกลางเกาะคิวชู  ห้อมลอ้มดว้ยทุ่ง
หญา้เขียวขจี ทะเลสาบ ป่าไม ้บ่อน ้ าพรุ้อน เป็นภูเขาไฟที่มีปากปล่องกวา้งใหญ่ที่สุดในโลก ( 12 กิโลเมตร) ให้
ทา่นชมความงามของยอดเขาโดย การน่ังกระเช้าไฟฟ้า (ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ) ซ่ึงท่านจะไดช่ื้นชมทศันียภาพที่
งดงามจากบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ และยงัมีโอกาสที่จะเห็นควนัไฟพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟ
ตลอดเวลา น าท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มีบรรยากาศความร่มร่ืนทางธรรมชาติที่ค่อนขา้งสมบูรณ์ 
และเป็นจุดยทุธศาสตร์ที่ส าคญัสมยัสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่ น ( ค.ศ.1887 ) ยงัเป็นเมืองปากประตูอุทยาน
แห่งชาติอะโสะ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟสองลูกคือ ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยวิ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทคุมาโมโต้” ปราสาทซ่ึงสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกที่มีความ
สวยงามมีอายกุวา่ 420 ปี ตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขากลางเมือง มีผูค้นขนานนามวา่ “ปราสาทด า” สร้างโดยอดีต
ขนุพลผูโ้ด่งดงั คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1607 เคยถูกไฟไหมไ้ปเม่ือปี ค.ศ. 1877 ภายหลงัไดมี้การบูรณะใหม่
ในปี ค.ศ. 1960 ภายในปราสาทและห้องโถงเป็นที่เก็บสมบติัวตัถุที่มีค่า และรูปภาพปราสาทต่างๆ ในประเทศ
ญี่ปุ่ นซ่ึงชาวญี่ปุ่ นไดภ้าคภูมิใจและอนุรักษไ์ว ้จากนั้นน าชม สวนซุยเซ็นจิ ที่สร้างมากว่า 300 ปี โดยเจา้ผูค้รอง
เมืองคุมาโมโต ้ภายในสวนไดจ้  าลองธรรมชาติที่สวยงามตาม เส้นทางจากเกียวโต สู่กรุงโตเกียว ท่า นจะไดช้ม
ภูเขาไฟฟจูจ าลองลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบ พรอม้ดว้ยแมกไมอ้นัร่มร่ืน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที่พัก : NEW SKY KUMANOTO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี  ขึน้เฟอร์ร่ี - ปราสาทชิมาบาระ – หมู่บ้านซามูไรและเมืองปลาคาร์พ – นางาซากิ –  
                           พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ    

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่าน ขึน้เรือเฟอร์ร่ี เพือ่เดินทางสู่ ปราสาทชิมาบาระ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศ อนัสวยงามบนเรือ
เฟอร์ร่ี ขนาดใหญ่ ท่ามกลางฝงูนกนางนวลที่คอยตอ้นรับนกัท่องเที่ยว พร้อมภูเขาไฟอุนเซนอนัยิง่ใหญ่เป็นฉาก
หลงัน าท่านชม ปราสาทชิมาบาระ (Shimabara Castle) หรือเป็นที่รู้จกักนัในช่ือ "ปราสาทโม ริทะเกะ" และ 
"ปราสาทโคระอิ" เป็นปราสาทสีขาวสูง 5 ชั้น ตั้งอยูบ่นที่ราบระหว่างอ่าวอา ริอะเกะ และภูเขาอุนเซ็น มีคูน ้ า
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กวา้ง 30-50 เมตร และลึก 15 เมตร ลอ้มรอบตวัปราสาท สูงถึง 33 เมตร และมีก าแพงยาวถึง 3,900 เมตร ปัจจุบนั 
จดัเป็นพิพิธภณัฑแ์สดง ประวติัศาสตร์ในยคุกบฏชิมาบาระ จากนั้นน าท่านสัมผสักับบรรยากาศยอ้นยคุของ 
หมู่บา้นนกัรบโบราณ หรือ หมู่บ้านซามูไร ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของปราสาทชิมา บาระ และเน่ืองจากเมือง
ชิมาบาระอุดมไปดว้ยแหล่งน ้ าใตดิ้น ตามถนนต่างๆ จะมีคูน ้ าใส ให้เห็นตลอดทาง ให้ท่านเดินชมบริเวณ
หมู่บา้นพร้อมกบัปลาคาร์พ สีสนัสวยงาม วา่ยไปมาให้เห็นในคูน ้ าอยา่งเพลิดเพลิน จนไดช่ื้อว่าเป็น "เมืองแห่ง
ปลาคาร์พ" และกลายป็นจุดท่องเที่ยวที่ส าคญัอีกจุดหน่ึงของเมืองน้ี แวะเยี่ยมชมบา้นชิเมโสะ (SHIMESO 
HOUSE) บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นที่เปิดใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ไปเยีย่มชม และสมัผสั กบัสวนสวยและบ่อปลาคาร์พที่อยู่
ภายในบา้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองนางาซากิ” เมืองท่าเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ เม่ือคร้ังอดีตเมืองน้ีถือเป็น
เมืองท่าที่มีการติดต่อคา้ขาย แลกเปล่ียนอารยะธรรมต่างๆกบัโลกตะวนัตก จากนั้นน าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ระเบิด
ปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum)  พพิธิภณัฑร์ะเบิดปรมาณูจดัแสดงเร่ืองราวการถูกถล่ม
ดว้ยระเบิดปรมาณูลูกที่ 2 ต่อจากเมืองฮิโรชิม่า จนท าให้ญี่ปุ่ นยอมแพส้งครามในอีกหน่ึงสัปดาห์ต่อมา จากนั้น
เดินทางสู่ สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park)  มีน ้ าพุแห่งสันติภาพอยูต่รงทางเขา้ สร้างขึ้นเพื่อ
ร าลึกเหยือ่ระเบิดปรมาณูที่กระหายน ้ าจนเสียชีวิต มองเห็นอนุสาวรียข์นาดใหญ่ตั้งตระหง่าน เป็นรูปป้ันผูช้าย 
มือขวาช้ีขึ้นไปบนฟ้า ส่ือถึงการเตือนให้เห็นภยัคุกคามจากระเบิดปรมาณู แขนขา้งซ้ายขนานไปตามแนวราบ 
อนัส่ือความหมายถึงความปรารถนาในสนัติภาพของชาวโลก  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ นัง่กระเชา้ไฟฟ้า (ขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศ) เพือ่ชมจุดชมววิกลางคืนของนางาซากิ ณ ภูเขาอินาสะยามะ (Mt. Inasayama) ที่ไดช่ื้อว่าเป็น
จุดชมววิกลางคืนที่ติด 1 ใน 3 จุดชมววิกลางคืนที่สวยที่สุดของญี่ปุ่ น อีกหน่ึงจุดถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงั ““เกาะ
ฮาชิมะ โปรเจกต ์ไม่เช่ือตอ้งลบลู่” 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ภตัตาคาร  
ที่พัก : ANA NAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวเล่ืองช่ือของเมืองที่ GLOVER GARDEN สร้างโดยคหบดี ชาวองักฤษที่เขา้มา
คา้ขายและซ้ือที่บริเวณภูเขาอยูริ่มอ่าว ของเมืองนางาซากิ บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม จะเป็นแบบตะวนัตก 
และจดัแสดงเร่ืองราวประวติัความเป็นมาเก่ียวกบับา้นและบุคคลต่าง ๆ รวมถึงสวน ดอกไมท้ี่ผลดัเปล่ียนไป
ตามแต่ละฤดูกาลอยา่งสวยงามรวมถึงประวติั ของมาดามบตัเตอร์ฟลายที่เฝ้าคอยการ กลบัมาของคนรักอยา่ง
ซ่ือสตัย ์จนมีผูน้ ามาสร้างเป็นบทละครช่ือดงั เร่ืองมาดามบตัเตอร์ฟ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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น าท่านเดินทางสู่ “เฮ้าส์เท็นบอช” (เฉพาะค่าบัตรผ่านประตู ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่นบางชนิด) เป็นหมู่บ้าน
ฮอลแลนด์เพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่ นที่ไดร้วบรวมเอาสถาปัตยกรรมรวมถึงส่ิงปลูกสร้างคูน ้ าหอนาฬิกา 
กงัหนั ท่านสามารถเขา้ชม “พิพิธภณัฑก์งัหันลม” (Molen Museum) ซ่ึงเป็น 1 ในบรรดากงัหันลมภายใน Huis 
Ten Bosch ดว้ยลกัษณะพเิศษ และสวยงามมากจึงถือวา่เป็นกงัหนัลมที่ไดรั้บความนิยมในการบนัทึกภาพ เพราะ
ใบพดัของกงัหนัมีลกัษณะคลา้ยกบั “ชิงชา้สวรรค”์ ต่อดว้ย “พพิธิภณัฑเ์รือ” (Tall Ship Museum) เป็นเรือฟริเกต
จ าลอง สมยัยคุล่าอาณานิคมเลย สวยงามและสง่างามมาก พอออกมาขา้งนอกก็เจอล าจริงตั้งตระหง่านอยูท่ี่ท่าเรือ
ใหท้่านไดช้ม ชมพพิธิภณัฑ ์“Von Siebold” แพทยค์นแรกที่เป็นผู ้บุกเบิกเร่ืองการแพทย ์ไม่ว่าจะเป็นการน าเขา้
ยาจากชาติตะวนัตกเขา้มาใชใ้นการรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ใหช้าวฮอลแลนดแ์ละชาวญี่ปุ่ น ในช่วงระหว่างญี่ปุ่ นเปิด
ประเทศแล้วท าการคา้ขายกับชาวฮอลแลนด์ น่ีถือเป็นโอกาสเปิดประตูเพื่อเรียนรู้ถึงประวติัศาสตร์ ระหว่าง
ฮอลแลนด์กบัญี่ปุ่ น ส าหรับท่านที่ช่ืนชอบความต่ืนเตน้เชิญที่โรงภาพยนตร์ และสวนสนุกแบบตะวนัตก เช่น 
“Horizon Adventure” ชมการแสดงฉาก “น ้ าท่วมใหญ่” ฟ้าผ่าที่ท  าไดส้มจริงอยา่งน่าทึ่ง พร้อมชมทิวทศัน์ที่
สวยงามของเมืองน้ี Future Cast Theater, Grand Odyssey ให้ท่านไดร่้วมผจญภยัไปกบัฉากภาพยนตร์การต่อสู้
สุดยิง่ใหญ่นอกอวกาศที่มีท่านเป็นดาราน าแสดงดว้ย รับรองไดเ้ลยว่าท่านจะประทบัใจไปอีกนาน ส าหรับท่าน
ที่ช่ืนชอบตุก๊ตาหมีไม่ควรพลาดที่จะแวะชม “พิพิธภณัฑห์มีน้อย” (Teddy Bear) ที่เก็บรวบรวมหมีเท็ดด้ีจากทัว่
ทุกมุมโลก ของแต่ละยคุแต่ละสมยัมาใหไ้ดช่ื้นชมความน่ารักเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีทั้งมาเด่ียวและมาเป็นแฟมมิล่ี
เลยทีเดียว ขอบอกวา่งานน้ีอดใจไม่ไหวแน่นอน ในช่วงค ่า ท่านจะไดพ้บกบั อาณาจกัรแห่งแสงไฟจากหลอดไฟ 
10 ลา้นดวง เปล่งประกายจากอนัดบั 1 ของตะวนัออก และอนัดบั 1 ของโลก ทัว่ทั้งเฮา้ส์เทนบอชจะสว่างไสว
โชติช่วง มีทั้งการแสดงโชว ์อาทิ คล่ืนแสงไฟระยบิระยบัตามเสียงดนตรี และ โชวว์หิารแห่งแสงไฟ 
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้เย็นอิสระตามอัธยาศัย *** 
ที่พัก : AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า (พักใน HUIS TEN BOSCH) โรงแรมที่อยู่ภายในสวนสนุก 
HUIS TEN BOSCH ท่านจะสามารถเที่ยวเล่นได้โดยไม่ต้องกังวลเร่ืองเวลา สัมผัสบรรยากาศ HUIS TEN 
BOSCH เต็มอิ่มไปกับช่วงเวลาแห่งความฝัน 

วันที่หก    ศาลเจ้า Hakozaki – ฟุกโุอกะทาวเวอร์ - MARINE WORLD – ช้อปป้ิง CANAL CITY – TENJIN MALL  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านสู่ ศาลเจ้า Hakozaki ศาลเจา้แห่งน้ีสร้างขึ้นในปี 923 นบัวา่เป็นศาลเจา้ที่เก่าแก่อีกแห่งหน่ึง และ
ไดรั้บการบูรณะอีกคร้ังในปี 1546 ดว้ยรูปแบบที่สร้างอยา่งงดงามจึงจดัเป็นสมบติัของชาติที่ส าคญัอีกที่นึง ศาล
เจา้แห่งน้ียงัเป็นสถานที่ใชจ้ดัเทศกาลที่ส าคญั เช่น Hojoya ในฤดูใบไมร่้วง และ Tamaseseri ในช่วงใกลปี้ใหม่ 
นอกจากน้ียงัมีสวนดอกไมท้ี่บานตามฤดูใหช้มความงามกนัไดต้ลอดปีอีกดว้ย จากนั้นน าทา่นชม  
ฟุกโุอกะทาวเวอร์ (Fukuoka Tower) สญัลกัษณ์ของเมืองฟุกุโอกะ สร้างเสร็จในปี 1809 เป็นหอคอยริมทะเลที่
สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น สร้างขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นจุดชมววิโดยเฉพาะ สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมืองฟุกุโอกะได้
ทั้งเมือง ที่ส าคญัฟุกุโอกะทาวเวอร์แห่งน้ีสามารถรองรับแรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดินไหวไดถึ้ง 7 ริกเตอร์ 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านชม MARINE WORLD ท่านจะไดพ้บกบัความตระการตาของโลกใตท้ะเล ที่จ  าลองมาอยูท่ี่น่ี
ท่านจะไดพ้บกบัสัตวน์ ้ ากว่า 20,000 ชีวิต หรือกว่า 350 สายพนัธ์ นอกจากน้ีตอ้งไม่พลาดชมการแสดงแสนรู้
ของแมวน ้ าและปลาโลมา ที่จะมาแสดงให้ชมกนัสดๆ น าท่านไปชอ้ปป้ิงที่ CANAL CITY แหล่งชอ้ปป้ิงเซ็น
เตอร์ช่ือดงัของฟุกุโอกะ ที่น่ีจาหน่ายสินคาวยัรุ่นที่ก  าลงัฮิต ไม่วาจะเป็นรองเทา้ เส้อืผา้ กระเป๋า และ ขนมที่ก  าลงั
นิยมในหมู่วยัรุ่นญี่ปุ่ น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เทนจิน ช้อปป้ิงมอลล์” ยา่นชอ้ปป้ิงที่มีช่ือเสียงของฟุคุโอกะ 
ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงห้างสรรพสินคา้ใหญ่ๆมากมาย ทั้งห้างอิเซตนั มิตสึโคชิ รวมทั้งร้านคา้ใตดิ้นมากมาย “ชม
และซ้ือ” สินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, 
Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ ในราคาน่าพอใจตามอธัยาศยัถนนหลายๆสายในยา่นน้ีถูก
จดัใหมี้การแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมคัรเล่นในช่วงของวนัหยดุสุดสปัดาห์ อีกทั้งร้านคา้รถเข็น 
หรือ “ยะไต” ร้านอาหารริมทางราคายอ่มเยาเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่ น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเก เล็ก ๆ ที่เปิด
ใหบ้ริการตั้งแต่หวัค  ่าจนถึง ตี 2 ซ่ึงจะมีลูกคา้แวะเวยีนมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก : Hakata Excle Tokyu Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด   ฟุกโุอกะ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม  
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินฟุกุโอกะ”  

11.40 น. เดินทางจาก สนามบินฟุกโุอกะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 649 
15.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวหรือส ารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญ่ีปุ่ นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้แก่ท่าน *** 
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อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                                ท่านละ 65,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)               ท่านละ 62,900.- บาท 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            ท่านละ 58,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                   ท่านละ 10,000.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                                    ท่านละ 15,000.- บาท 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
2. ค่าที่พกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 
 
การยกเลิก : กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิมัดจํา 
   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทั้งหมด 
 
 



 

8 
HD_(JP036) ฟุกุโอกะ 7 วนั 5 คืน (TG) ปรับราคา 

หมายเหตุ :  รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ
อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ
ต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

 
 การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 

รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้า
ประเทศ)  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะ
ด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยนัการมี
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ดงัตอ่ไปนี ้
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต 
เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1.หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอือยู ่
2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติัการพ านกัระยะสัน้ 
3.ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4.เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ขา่ยคณุสมบติัท่ีจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 


