


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินฟุกุโอกะ	-	ฟุกุโอกะ	-	ศาลเจาดาไซฟุ	-	หมูบานยูฟูอิน	-	เบป
ปุ	-	บอน้ําพุรอน	หรือ	บอทะเลเดือด	ยูมิ-จิโกกุ	-	ออนเซ็น

พักที่		BEPPU
WANN	ROYAL
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

3 เบปปุ	-	เมืองซากะ	-	ศาลเจายูโตะคุอินาริ	-	โทสุ	พรีเมี่ยม	เอาทเล็ต	-
ดิวตี้ฟรี	-	ยานเท็นจิน

พักที่		FUKUOKA
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

4 เมืองนางาซากิ	-	สวนสันติภาพนางาซากิ	-	พิพิธภัณฑระเบิดปรมาณู
นางาซากิ	-	ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ	-	ฟุกุโอกะ	-	คาแนลซิตี้

พักที่		FUKUOKA
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

5 สนามบินฟุกุโอกะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

6	ต.ค.	60	-	10	ต.ค.	60 35,888	บาท 35,888	บาท 35,888	บาท 8,900	บาท



21.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชั้น	4	ผูโดยสารขาออก	เคานเตอร	D	สายการบินไทย	มีเจา
หนาที่ของบริษทัคอยตอนรับทาน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินฟูกุโอกะ	ประเทศญี่ป ุน	โดย	สายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG648***

(บริการอาหารรอน	พรอมเครื่องดื่ม	บนเครื่อง)
07.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินฟูกุโอกะ	ประเทศญี่ป ุน	หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว
จากน้ันเดินทางสู	เมืองฟูกุโอกะ	(Fukuoka)	เป็นเมืองที่ใหญที่สุดของเกาะคิวชู	(Kyushu)	และใหญเป็น

อันดับ	8	ของประเทศญี่ป ุนดวย	ฟูกุโอกะเป็นเมืองทาที่สําคัญของญี่ป ุนมานานหลายรอยปี
นําทานเดินทางสู	ศาลเจาดาไซฟุ	วัดชินโตเกาแกและมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟุคุโอกะ	เป็นสิ่งที่สถิตยของ

เทพเจาแหงความรู	จึงมีนักเรียน	-	นิสิต	นักศึกษามากราบไหวขอพรเพื่อการศึกษาไมเวนในแตละวันอยาลืม
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกพื้นเมืองที่	บริเวณหนาวัดที่มีรานคากวา	100	แหง	นาคาสุ	(Nakasu

Island)	และถัดไปอีกอยางถนนคนเดินคาวาบาตะ	(Kawabata)	ที่เป็นถนนคนเดินเสนเกาแกที่สุดของเมืองฟูกุโอ
กะ
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ยูฟุอิน	(Yufuin)	เป็นเมืองชนบทเล็กๆ	ที่มีทิวทัศนที่สวยงามมากโดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ

ที่จะมีทั้งดอกซากุระบนตนไม	และดอกเรปซืป๊	ที่พื้นดานลาง	พรอมกับแมน้ํา	และภูเขา
อิสระเดินชมหมูบาน	ยูฟุอินฟลอรรัล	เป็นหมูบานจําลองสไตลยุโรป	มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ	!!!ไฮไลท

ประจําเมืองยูฟุอิน	บานอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยูบนถนนสายเล็กๆ	ประดับประดาไปดวยดอกไมนานาชนิด
อิสระใหทานเดินเลน	และถายรูปตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู	เมืองเบปปุ	ตั้งอยูบนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแหงบอน้ําแรที่เป็นบอ

โคลน	จัดเป็นเมืองที่มีรีสอรทน้ําแรมากที่สุดนักทองเที่ยวสามารถลองแชน้ําแรหลายหลากชนิด
นําทานเดินทางสู	บอน้ําพุรอน	(Jigoku	Meguri)	หรือ	บอน้ําพุรอนขุมนรกทั้งแปด	เป็นบอน้ําพุรอน

ธรรมชาติที่เกิดขึน้	ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ	ประกอบไปดวยแรธาตุที่เขมขน	เชน	กํามะถัน	แรเหล็ก
โซเดียม	คารบอเนต	เรเดียม	เป็นตน	และรอนเกินกวาจะลงไปอาบได	แลวบอทั้ง	8	บอ	ก็ตั้งชื่อใหนากลัวตาม
ลักษณะภายนอกที่เห็นกัน	(เขาชม	2	บอ)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังอาหารหากนําทานผอนคลายดวยการ	แชออนเซ็นธรรมชาติ	สไตลญี่ป ุนแทๆ	**เชื่อวาถาไดแชน้ําแร



แลว	จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้**
ทีพ่ัก	BEPPU	WANN	ROYAL	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่มีแครันเวย	ดวยความที่ถูกรายลอมดวยบานพักอาศัย	สนาม
บินจึงปิดใหทําการชวงเวลากลางคืน	[4ทุม-7โมงเชา]	เริ่มเปิดทําการ	เมื่อ
ปีพ.ศ.2555

ติดอันดับ	1ใน10	เมืองที่นาอยูที่สุดในโลก	ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของ
เกาะคิวชู	เป็นเมืองที่ประชากรคับคั่งที่สุดในเกาะน้ี

เป็นศาลเจาที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดในเกาะคิวชู	เพราะเป็นที่ตั้งของหลุมศพของนัก
ปราชญชื่อดังของญี่ป ุน	ดังเรื่องการขอพรทางดานวิชาการ	ดานการศึกษา
นักเรียนนิยมมาขอพรเรื่องการสอบเขาศึกษาตอ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหมูบานจําลองสไตลยุโรป	มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ	บานอิฐที่ประดับประดา
ไปดวยดอกไมนานาชนิด	ถือเป็นไฮไลทหน่ึงประจําเมืองยูฟุอิน	เหมาะแกการ
เดินเลนและถายรูป	ภายในบริเวณประกอบดวยรานอาหาร	รายขายของที่
ระลึก	งานประดิษฐที่เป็นเอกลักษณ	ของเลน	ของสะสมทั้งญี่ป ุนและตาง
ประเทศ

เป็นเมืองเล็กบนเกาะคิวชู	ที่ชื่อดังเรื่องบอน้ํารอน	ถาไดไปที่น่ีตองไดลงแช
น้ําแรอุณหภูมิสูงเพื่อสุขภาพ

จิโกกุ	เมกุริ	คือบอน้ําพุรอนธรรมชาติที่เกิดขึน้ภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟ
ประกอบดวยแรธาตุที่เขมขน	อาทิ	กํามะถัน	แรเหล็ก	โซเดียม	คารบอเนต
เรเดียม	เป็นตน	และมีความรอนเกินที่จะลงอาบได	มีลักษณะแตกตางกันไปใน
เมืองเบปปุทั้งหมด	8	บอ	ตั้งชื่อใหนากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็น	ซึ่งก็ได
ผลกลายเป็นแหลงทองเที่ยวทําเงินของเมืองเบปปุ	นอกจากสปา	ออนเซ็นและ
โรงอาบน้ําที่มีอยูทั่วเมืองเบปปุ	โดยปกติแหลงน้ํารอนที่จะถือวาเป็นบอน้ําแร
ธรรมชาติไดน้ัน	จะตองมีอุณหภูมิของน้ําไมตํ่ ากวา	25	องศาเซลเซียส	และมีแร



ธาตุอยางนอย	1	ใน	19	ชนิด	ซึ่งแหลงน้ํารอนออนเซ็นในเบปปุเกินมาตรฐานน้ี
เยอะ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		BEPPU	WANN	ROYAL	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	เมืองซากะ	จังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชูที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องป้ันดินเผา
นําทานเดินทางสู	ศาลเจายูโทคุอินาริ	(Yutoku	Inari	Shrine)	สรางขึน้ในปี	1688	เป็นศาลเจานิกายชินโต

ประจําตระกูลนาเบะชิมะ	ผูปกครองเมืองซากะ	ในสมัยเอโดะศาลเจาแหงน้ีเป็นที่ประทับของเทพเจาศักดิส์ิทธิ	์ที่
ประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว	ความสําเร็จดานธุรกิจ	และความปลอดภัย
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	โทซุพรีเมีย่มเอาทเล็ต	(Tosu	Premium	Outlets)เป็นพื้นที่ชอปป้ิงเอาทเล็ตขนาดใหญ	มี

รานคาของแบรนดชั้นนําและแบรนดทองถิ่นมากกวา	150	ราน	เชน	Coach,	Armani,	Timberland,	Burbery,
Gap,	Puma,	Levi’s,	Nike,	New	Balance,	Samsonite	และอื่นๆอีกมากมายมาที่น่ีสามารถชอปป้ิงไดครบทั้งผู
หญิง	ผูชาย	และเด็กเล็ก	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	รองเทา	กระเปา	เครื่องสําอางค	โดยแตละรานก็จะมีโปรโมชั่น
สวนลดมากมาย
นําทานสู	ดิวตี้ฟรี	อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี	ทั้ง	เสื้อผา	น้ําหอม	ตางๆ	ตามอัธยาศัย
อิสระชอปป้ิง	ยานเทนจิน	(Tenjin)	โดยในบริเวณน้ีจะมีรานรวง	ถนนคนเดิน	และหางใหญๆ	มารวมตัวกันอยู

มากมาย	มีสินคาใหเลือกซื้อหลากหลายชนิด	ตั้งแตเครื่องใชไฟฟา	เสื้อผา	แบรนเนมด	หนังสือ	เครื่องสําอาง
ตางๆ	รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย	สถานที่ชอปป้ิงบริเวณยานน้ี
นอกจากน้ีบริเวณน้ียังมี	ซุมขายอาหารสไตลยาไต	(Yatai)	โดยทั่วๆไป	รานแบบยาไตมักจะมีที่น่ังไดแค	6-

10	ที่น่ังเทาน้ัน	ซึ่งมักจะขายอาหารที่สามารถกินไดเร็วๆแตอยูทอง	เชน	ไกยาง	(Yakitori)	หมอไฟ	(Oden)	และ
อาหารขึน้ชื่อของอยางฮากาตะราเมง	(Hakata	Ramen)	ซึ่งเป็นอาหารทองถิ่น	ทั่วทั้งเมืองฟูกุโอกะจะมีอยู
ประมาณ	150	ราน	แตจุดที่เดนที่สุดจะเป็นแถวตอนใตของเกาะนาคาสุ	ที่อยูกลางเมืองฟูกุโอกะ	เพราะจะมีราน
อาหารแบบยาไตรวมกันอยูประมาณ	10	กวารานตลอดทางเดินริมน้ําที่ไดบรรยากาศดี

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย	ณ	หางคาแนลซิตี้
ทีพ่ัก	FUKUOKA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เป็นเมืองเล็กบนเกาะคิวชู	ที่ชื่อดังเรื่องบอน้ํารอน	ถาไดไปที่น่ีตองไดลงแช
น้ําแรอุณหภูมิสูงเพื่อสุขภาพ

เป็นจังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชูที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องป้ันดินเผาโดย
เฉพาะจากเมืองอาริตะ(Arita)	และอุทยานประวัติศาสตรที่ยอนหลังไปจนถึงยุค
ยาโยอิ(Yayoi)หรือประมาณ	300	ปีกอนคริสกาล

เป็นศาลเจานิกายชินโต	ประจําตระกูลนาเบะชิมะ	ผูปกครองเมืองซากะ	ใน
สมัยเอโดะ	เป็นศาลเจาอินาริที่ใหญและสําคัญเป็นอันดับ	3	ดานบนของตัว
ศาลเจา	ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหน่ึง	โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ	ยามที่
ดอกซากุระบานสะพรั่ง	และชวงฤดูใบไมรวง	ที่ใบไมจะเปลี่ยนเป็นสีสมแดง
สวนหนาศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมน้ําสายเล็กๆเป็นจุดถายภาพที่
สวยงามเลยทีเดียว	ศาลเจาแหงน้ีเป็นที่ประทับของเทพเจาศักดิส์ิทธิ	์ที่
ประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว	ความสําเร็จดาน
ธุรกิจ	และความปลอดภัย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนแปลกใจ	แหลงรวมพลของแบรนเนมชื่อ
ดังจากทั่วโลก	ทั้งแฟชั่นนําสมัยของคนทุกวัย	หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกคายที่
พรอมใจกันมาลดราคากันอยางสุดๆ

ดิวตี้ฟรี	(DUTY	FREE	SHOP)	ทุกทานสามารถเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมชั้น
นําของโลกโดยปลอดภาษี	ที่น่ีเป็นศูนยช็อปป้ิงปลอดภาษีแหงแรกของญี่ป ุนที่
รัฐบาลอนุมัติใหผูที่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดโอกินาวาซื้อโดยไมตองเสีย
ภาษีเหมือนกับเวลาเดินทางไปยังตางประเทศ	มีสินคาประมาณ	4,000-5000
รายการใหเลือกสรร	อาทิ	เครื่องสําอางค	น้ําหอม	นาฬิกา	กระเปา	ไวน	และ
สปิริต	และยังมี	DFS	แกลอเรีย	โอกินาวา	(DFS	Galleria	Okinawa)	ที่เปิดในปี
2005	ใหเขาชมดวย	ตั้งอยูที่ยานชินโตชิน	เมืองนาฮา

เป็นยานที่เรียกวาเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได	เรียกวา
เป็น	downtown	area	ของเมืองฟูกุโอกะ	โดยในบริเวณน้ีจะมีรานรวง	ถนนคน
เดิน	และหางใหญๆมารวมตัวกันอยูมากมาย	มีสินคาใหเลือกซื้อหลากหลาย
ชนิด	ตั้งแตเครื่องใชไฟฟา	เสื้อผา	แบรนเนมด	หนังสือ	เครื่องสําอางคตางๆ
รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย



อิสระรับประทานอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย	ณ	หางคาแนลซิตี้

	พักที่		FUKUOKA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองนางาซากิ	อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคคิวชู	โดยมีแหลงทองเที่ยวที่หลาก

หลาย	เชน	การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม	และเป็นเมืองทาสําคัญของญี่ป ุน	จึงรับเอาวัฒนธรรมจากยุโรปและ
จีนมาผสมผสานเอาไว	จนเกิดเป็นชุมชนชาวตางชาติตางๆ	เชน	ไชนาทาวนเป็นตน
นําทานสู	สวนสันติภาพนางาซากิ	(Nagasaki	Peace	Park)	ถูกจัดสรางขึน้เพื่อรําลึกถึงเหตุการณทิ้งระเบิด

ปรมาณูที่ชื่อวา	Fat	man	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	ค.ศ.	1945	ที่ทําลายเกือบทั้งเมืองและยังฆาสิ่งมีชีวิตไปมากกวา
80,000	คนในสวนแหงน้ีมีรูปป้ันเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย	โดยที่ดานหลังของสวนจะมีเสาสีดําที่เป็นตัวชี้
ตําแหนงจุดศูนยกลางของระเบิดปรมาณู	และมีรายชื่อของเหยื่อในครั้งน้ันดวย	และทางตอนบนจะมีพิพิธภัณฑ
เกี่ยวกับการทิ้งระเบิดในครั้งน้ันดวย
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	พิพิธภัณฑระเบิดปรมาณูนางาซากิ	(Nagasaki	Atomic	Bomb	Museum)	จัดแสดงและ

รวบรวมขอมูลเหตุการณ	ซากชิ้นสวนสิ่งของตางๆ	โดยเรียงลําดับเหตุการณตั้งแตกอนระเบิดปรมาณูลง	จนถึง
วินาทีแหงความหายนะ	ซึ่งมีหลักฐานที่ถูกวีดีโอบันทึกไว	ภาพถายอาคารบานเรือนที่พังยับเยิน	ภาพผูคนลม
ตาย	หรือผูที่รอดชีวิตแตตองทนทุกขทรมานจากสารกัมตภาพรังสี	เป็นโรคลูคีเมีย	(มะเร็งเม็ดเลือดขาว)	ที่คอยๆ
คราชีวิตผูคนเหลาน้ันไปอีกจํานวนมากพิพิธภัณฑแหงน้ีเป็นสิ่งเตือนใจใหระลึกถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ	ในวัน
ที่นางาซากิโดนพิษรายของสารพลูโตเนียมไปเกือบทั้งเมือง
นําทานเดินทานสู	ยานฮะมันมาจิ	(Hamanmachi)	แหลงชอปป้ิงครบครันของ	ของเมืองนางาซากิ	ทั้งเสื้อผา

เครื่องสําอาง	เครื่องประดับ	เครื่องใชของใช	อาหารอรอยๆ	ของหวานโดนใจ	และอีกมากมาย	ที่น้ีมีรานคา	ราน
อาหาร	และรานขายของที่ระลึกตั้งเรียงรายกันมากกวารอยราน	นอกจากน้ีที่น้ียังเป็นสถานที่สําหรับจัดงาน
เทศกาลโคมไฟนางาซากิอีกดวย
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองฟุกุโอกะ	เดินทางสู	หางคาแนลซิตี้	(Canal	City)	เป็นศูนยการคาและความ

บันเทิงขนาดใหญในเมืองฟุกุโอะกะ	ประเทศญี่ป ุน	ไดรับการขนานนามวาเป็น	เมืองทีอ่ยูในเมือง	ประกอบดวย
รานคา	รานกาแฟ	ภัตตาคาร	โรงละคร	ศูนยเกม	โรงภาพยนตร	โรงแรมสองแหง	และคลองที่ไหลผานกลาง
ศูนยกลางคา

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	FUKUOKA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาของโรงแรม

เมืองนางาซากิ	เป็นเมืองที่ประวัติความเป็นมายาวนาน	เป็นเมืองที่โดนโจมตี
ดวยปรมาณูเพื่อสันติภาพ	สมัยกอนเมืองน้ีเป็นทาที่ชาวยุโรปจะมาถึงกอน
ทําใหเป็นเมืองทาที่สําคัญในสมัยน้ัน



อิสระรับประทานอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย

เป็นสวนสันติภาพที่สรางขึน้มาเพื่อรําลึกถึงโศกนาฏกรรม	สวนสาธารณะน้ีมี
รูปป้ันมากมายที่สื่อความหมายอันโศกเศรา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นพิพิธภัณฑที่เก็บรวมอดีตมากมายของเมืองนางาซากิไว	ทั้งกอนและหลัง
โศกนาฏกรรมที่เกิดขึน้	ทั้งเรื่องราวการฟ้ืนฟูเมือง	และอื่นๆอีกมากมาย

ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ	ทานสามารถเดินเลนและชมบรรยากาศ
สถาปัตยกรรม	สิ่งปลูกสราง	เชน	บานเรือน	ศาลเจา	วัด	ซุมประตูตางๆ	และ
อาหารรสชาติพิเศษที่มีความผสมผสานระหวางจีนและญี่ป ุนที่ผสมผสานกัน
อยางลงตัว	คุณจะพบไดที่นางาซากิที่เดียวเทาน้ัน	อาหารขึน้ชื่อประจําเมืองน้ี
คือ	ซารา	อุดง	(SARA	UDON)	ราดหนาญี่ป ุน	เป็นเมนูเสนสูตรผสมพิเศษ
ระหวางจีนและญี่ป ุน	และอาหารที่ขึน้ชื่ออีกอยางหน่ึงคือ	จัมปง	(CHAMPON)
และซาลาเปาไสหมูรอนๆที่มีชื่อเรียกวา	KAKUNI-MAN	รานอาหารยานน้ีจะ
เปิดบริการถึงเวลา	21.00	น.

ติดอันดับ	1ใน10	เมืองที่นาอยูที่สุดในโลก	ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของ
เกาะคิวชู	เป็นเมืองที่ประชากรคับคั่งที่สุดในเกาะน้ี

หางสรรพสินคาที่มีดีไซนที่แปลกตา	สีแดงสดใส	แถมยังมีคลองเทียมไหลผาน
มายังใจกลางของหาง	มีขนาดใหญที่สุดในเกาะคิวชู	และมีรานคามากมาย

	พักที่		FUKUOKA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบิน
11.35	น.	นําทานเหินฟาสู	เมืองไทย	โดย	สายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG649
14.55	น.	เดินทางถึง	เมืองไทย	โดยสวัสดิภาพพรอมกับความประทับใจมิรูลืม

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามบินที่มีแครันเวย	ดวยความที่ถูกรายลอมดวยบานพักอาศัย	สนาม
บินจึงปิดใหทําการชวงเวลากลางคืน	[4ทุม-7โมงเชา]	เริ่มเปิดทําการ	เมื่อ
ปีพ.ศ.2555

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทาง	หรือปรับราคาคาบริการขึ้น	ในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง
30	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวีลแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วัน

กอนการเดินทาง	มิฉะน้ันบริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3	ทาน	ตอหองหรือหองแบบ	3	เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2	หอง	คือ	1	หองพักคู	และ	1	หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ	1ขวด	ตอคนตอวันเริ่มในวันที่	2	ของการเดินทาง	ถึงวันที่	3	ของการเดินทาง	รวม

จํานวน	2	ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	ในวัน

น้ันๆ	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการ
จราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิน
ทาง

1.	มัดจําทานละ	10,000	บาท	ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง	3	วัน	กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทาง
ภายใน	20	วัน	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
2.	สวนที่เหลือ	ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย	30	วัน
•	หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด	ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
•	หากชําระไมครบตามจํานวน	บริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
•	เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน	ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุ

ไวทั้งหมดน้ีแลว
•	หากชําระเงินในแตละสวนแลว	โปรดสงสําเนาการโอนเงิน	พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ
•	สงรายชื่อสํารองทีน่ัง่	ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง	(Passport)	โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวา

ตองการเดินทางทองเทีย่วทริปใด,	วันทีใ่ด,	ไปกับใครบาง,	เบอรโทร	//	[หากไมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง(Passport)	มาให	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิด
พลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิ้น



1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ	รวมถึงคาภาษีสนามบิน	และคาภาษีน้ํามัน
2.	คารถโคชปรับอากาศ
3.	โรงแรมที่พักตามที่ระบุ	หรือเทียบเทา	(พัก	2-3	ทาน/หอง)
4.	คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
5.	คาอาหาร	ตามรายการที่ระบุ
6.	คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว	วงประกันทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คามินิบาร
ในหองและคาพาหนะตางๆ	ที่มิไดระบุในรายการ
2.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนได

ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน
15	วัน)
3.	หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม	ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม	2,000	บาท	สําหรับการ

ยื่นรองขอวีซา
4.	คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกิน

ขนาดมาตรฐาน
5.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม	ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว
6.	คามัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทาง
7.	คาทิปมัคคุเทศก,	คนขับรถ,	1,000	บาท/ทาน/ทริป,	คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
8.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯ	จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
Passport	:	จะตองมีอายุคงเหลือ	ณ	วันเดินทางมากกวา	6	เดือนขึน้ไป	และเหลือหนากระดาษอยางตํ่ า	2	หนาหาก

ไมมั่นใจโปรดสอบถาม

***Infant	(เด็กไมเกิน	2	ปี)	ราคา	......บาท/ทาน***
***	ปล.	ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	//	ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกด	1,000	บาท/ทาน/ทริป***
***สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋เครื่องบิน	หักคาตัว๋ออก	10,000	บาท
ฤดูหนาวในญีป่ ุนมีขอควรระวัง	:	สภาพอากาศจะมืดเร็ว	สี่โมงเย็นก็มืดแลว	สถานที่ทองเที่ยวตางๆ	จะปิดเร็ว	1



ชม.	เดินทางควรกะเวลาใหดี	และถาเที่ยวกลางแจง	เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตองระวัง	แวนควรจะตองมี	เมื่อแสงแดด
กระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได
*	ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	*
บริษทัขอสงวนสิทธิ	์:	รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,

การเมือง,	สายการบิน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
เดินทางขึ้นตํ่า	34	ทาน	หากตํ่ากวากําหนด	กรุปจะไมสามารถเดินทางได	หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระ

คาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป	โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา
ขอมูลเพิม่เติม	เรื่องตัว๋เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUND	ได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติม	เรื่องโรงแรมทีพ่ัก
เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin	/	Double)	และ	หองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกัน
กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มาก	และหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯ	ขอ

สงวนสิทธิ	์ในการปรับเปลี่ยน	หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องสัมภาระ	และคาพนักงานยกกระเป า	(Porter)
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	30	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได	(ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ

กวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร
(18	น้ิว)
กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวามาตรฐานได	ทั้งน้ี

ขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนัก
เกิน	(ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษทัฯ	ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

หมายเหตุ	:	
1.	รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรม	ที่พัก	การ

จราจร	เหตุการณทางการเมือง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	อุบัติเหตุ	สภาพอากาศ	ภัยธรรมชาติ	วาตภัย	อัคคีภัย
หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ	ก็ตาม	(ซึ่งเป็นเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทัวรฯ)	โดยทางบริษทัจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ
2.	หากทานยกเลิกทัวร	เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง	สายการบิน	สภาพอากาศ	ภัยธรรมชาติ

วาตภัย	อัคคีภัย	ทั้งๆ	ที่สายการบิน	หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว	ยังคงใหบริการ
อยูเป็นปกติ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด	หรือบางสวนใหกับทาน
3.	หากในวันเดินทาง	สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได	ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์

ในการไมคืนคาใชจาย	เน่ืองจากทางบริษทัไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบ	และ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด	หรือบางสวนใหกับทาน	ในกรณีดังน้ี
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง	หามผูเดินทาง	เดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ

เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา
เมืองหามเดินทาง
กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง	ใหกับชาวตางชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานัก

อยูในประเทศไทย



เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืน
เงิน	ไดทุกกรณี	และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	รวมถึง	เมื่อทาน
ออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


