


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินฟุกุโอกะ	-	ศาลเจาดาไซฟุ	-	หมูบานยูฟูอิน	-	เบปปุ	-
บอน้ําพุรอน	หรือ	บอทะเลเดือด	ยูมิ-จิโกกุ	-	ออนเซ็น

พักที่	Hotel	Fugetsu
Hammond	หรือเทียบ
เทา

3 ฟารมสตรอเบอรรี่	-	ศาลเจายูโตะคุอินาริ	-	สวนมิฟูเนะยามะ	ราคุ
เอน

พักที่	Hotel	Monte
Hermana	Fukuoka
หรือเทียบเทา

4 คาแนลซิตี้
พักที่	Hotel	Monte
Hermana	Fukuoka
หรือเทียบเทา

5 ดิวตี้ฟรี	-	ลานสกี	-	โทสุ	พรีเมี่ยม	เอาทเล็ต	-	ออนเซ็น พักที่	Karatsu	Royal
Hotel	หรือเทียบเทา

6 สนามบินฟุกุโอกะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

27	มี.ค.	61	-	1	เม.ย.	61 ฿48,900
฿46,900 ฿46,900	฿44,900 ฿44,900	฿42,900 ฿10,500



ชวงคํ่า
22.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ประตู	3

เคานเตอร	D	สายการบิน	THAI	AIRWAY’S	(TG)	เจาหนาที่ของ	บริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวย
ความสะดวกในการขึน้เครื่อง	(ไกดทัวรแนะนําการเดินทาง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.00	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินฟุกุโอกะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAY’S	(TG)

เทีย่วบินที	่(TG	648)
08.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินฟุกุโอกะ	ประเทศญี่ป ุน	(เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	2	ช.ม.)	หลัง

ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	รับกระเปาและทําภาระกิจสวนตัวเรียบรอยแลว...	สําคัญ!!!
ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนํา	อาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนจะมี
โทษจับและปรับ
นําทานเดินทางสู	ศาลเจาดาไซฟุ	(Dazaifu	Tenmangu	Shrine)	วัดชินโตเกาแกและมีชื่อเสียงที่สุด	ของ

จังหวัดฟุกุโอกะ	เป็นที่สถิตของเทพเจาแหงความรู	จึงมีนักเรียนนิสิต	นักศึกษามากราบไหวขอ	พร	เพื่อการ
ศึกษา	ไมเวนแตละวัน	ในฤดูใบไมผลิภายในวัดมีตนบวยนานาพันธมากกวา	6,000	ตน	เจริญเติบโตอยางหนา
แนน	ทั่วบริเวณวัด	ใหบรรยากาศที่แสนรื่นรมย	ดานหนาศาลเจามี	รูปหลอวัว	เทพเจา	นอนเฝาอยูบนแทน
ดวยความ	เชื่อที่วา	ถาลูบหัววัวแลวจะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง	ใครตอใครจึงพากันลูบหัววัวตัวน้ีดวย
ความเอ็นดู
นําทานสู	“หมูบานยูฟูอิน”	(Yufuin	Village)	เป็นตนแบบของหมูบาน	OTOP	ของประเทศญี่ป ุน	และเมืองน้ี

มีชื่อเสียง	อีกอยางในเรื่องของน้ําพุรอน	ภายในเมืองมีทะเลสาบ	Lake	Kinrin	ทะเลสาบแหงน้ีที่เป็นจุดชมใบไม
เปลี่ยนสีที่งดงามอีกแหงหน่ึงของหมูบานยูฟูอิน	หมูบานยูฟูอินประกอบไปดวยรานคาขายของพื้นเมือง	ผักและ
ผลไมสด	ของที่ระลึก	Handmade	นารักๆ	มากมายและยังมีขนมขึน้ชื่ออยาง	"โคร็อกเกะ"	(มันชุบเกล็ดขนมปัง
ทอด)	โดยตัวเมืองยุฟุอินน้ันตั้งอยูทามกลางธรรมชาติในหุบเขาสีเขียวอันงดงาม	ปัจจุบันเมืองยุฟุอินไดกลายเป็น
เมืองแหงการทองเที่ยวซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักทองเที่ยวนิยมมาเยือน

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน่ันนําทานเดินทางสู	“เมืองเบปปุ”	(Beppu)	ตั้งอยูบนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแหง

บอน้ําแรที่เป็นบอโคลน	จัดเป็นเมืองที่มีรีสอรทน้ําแรมากที่สุดนักทองเที่ยวสามารถลองแชน้ําแรหลายหลาก
ชนิดได
นําทานเดินทางสู	บอน้ําพุรอน	(JigokuMeguri)	หรือบอน้ําพุรอนขุมนรกทั้งแปด	เป็นบอน้ําพุรอนธรรมชาติ

ที่เกิดขึน้ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ	ประกอบไปดวยแรธาตุที่เขมขน	เชน	กํามะถัน	แรเหล็ก	โซเดียม
คารบอเนต	เรเดียม	เป็นตน	และรอนเกินกวาจะลงไปอาบได	แลวบอทั้ง	8	บอ	ก็ตั้งชื่อใหนากลัวตามลักษณะ



ภายนอกที่เห็นกัน
นําทานชม	คามาโดะ	จิโกกุ	(Kamado	Jigoku)	หรือ	“นรกกระทะทองแดง	(Oven	Hell	หรือ	Cooking	Pot

Hell)”	เป็น	1	ใน	8	Jigoku	Meguri	ทัวรบอน้ําพุรอนในเมืองเบปปุ	ที่ไดชื่อน้ี	เน่ืองจากในอดีต	เป็นสถานที่ที่ใชใน
การปรุงอาหารน่ันเอง	ยักษที่ยืนอยูบนหมอปรุงอาหารน้ีจึงเป็นสัญลักษณของที่น่ี
จากน่ันเดินทางสู	Myoban	Yunosato	เราจะพบกับกระทอมที่ทําจากฟางแหงซึ่งเป็นแหลงผลิต	ยุโนะฮานะ

(Yunohana-flowers	of	the	hot	spring)	หรือผลึกน้ําแรธรรมชาติที่สกัดไดมาจากน้ําพุรอนในบริเวณน้ีดวยวิธี
การผลิตแบบโบราณดั้งเดิมสืบทอดมาตั้งแตสมัยเอโดะ	มีคุณสมบัติในการทําความสะอาด	แอนตี้แบคทีเรีย	ใช
เป็นเกลือสําหรับใสอางน้ํา	และเป็นสวนผสมของเครื่องสําอาง	สบูและโลชั่น	เรียกไดวาเป็น	Take	home	hot
spring	เลย	เพราะซื้อเกล็ดผงน้ีกลับไปแชน้ําในอางที่บานก็รูสึกเหมือนแชออนเซ็นในธรรมชาติยังไงยังงั้น

นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	Hotel	Fugetsu	Hammond	หรือเทียบเทา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารใหทานได	แชน้ําแร	(ออนเซ็น)	เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา	จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต	และ

ใหผิวพรรณสวยงาม	(แชครั้งละประมาณ	20	นาที	ไมควรเกิน	1	ชั่วโมง)

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

เป็นศาลเจาที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดในเกาะคิวชู	เพราะเป็นที่ตั้งของหลุมศพของนัก
ปราชญชื่อดังของญี่ป ุน	ดังเรื่องการขอพรทางดานวิชาการ	ดานการศึกษา
นักเรียนนิยมมาขอพรเรื่องการสอบเขาศึกษาตอ

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองเล็กบนเกาะคิวชู	ที่ชื่อดังเรื่องบอน้ํารอน	ถาไดไปที่น่ีตองไดลงแช
น้ําแรอุณหภูมิสูงเพื่อสุขภาพ



สําคัญ!!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนํา	อาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืนจะมี
โทษจับและปรับ

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	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	Hotel	Fugetsu	Hammond	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ัน	เดินทางสูฟารมสตอเบอรี	่ดวยกิจกรรมที่คุณสามารถตะลุยชิมสตอเบอรี่ไดไมจํากัด	รับประทาน

กันใหอิ่มภายในเวลา	30	นาที!	สตอเบอรีที่น่ีปลูกแบบอินทรีย	ไรสารเคมี	ชิมไดเติมที่อยางสบายใจ!	สตอเบอรี่ที่
น่ีปลูกทามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ	สงผลใหสตอเบอรี่มีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวาน	อรอยที่สุด!

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสูศาลเจายูโทคุอินาริ	(oku	Inari	Shrine)	ดานบนของตัวศาลเจา	ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุด

หน่ึง	สวนหนาศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมน้ําสายเล็กๆเป็นจุดถายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว	ศาลเจาแหง
น้ีเป็นที่ประทับของเทพเจาศักดิส์ิทธิ	์ที่ประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว	ความสําเร็จ
ดานธุรกิจ	และความปลอดภัย
นําทานเดินทางสูซากะ	ชมสวนมิฟูเนะยามะ	ราคุเอน(Mifune-yama	Rakuen)	เป็นสวนจัดแตงขนาดใหญ

มีพื้นที่ถึง	150,000	ตารางเมตร	ตั้งอยูตีนเขา	Mifune(เขาลูกน้ีสูง	210	เมตร)	ซึ่งเคยเป็นบริเวณที่ตั้งคฤหาสต
สวนตัวของขุนนางซึเกโยชิ	นาเบะซึมะ(Shigeyoshi	Nabeshima)	ภายในสวนมีการจัดตกแตงไวอยางสวยงาม
หมุนเวียนกันตลอดทั้งปี	จึงสามารถเขาชมไดทุกฤดู	ในชวงฤดูใบไมผลิ	สวนก็จะเต็มไปดวยความสดใสของ
ดอกไมในหลายๆจุด	ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน	มีดอกซากุระใหชม

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	Hotel	Monte	Hermana	Fukuoka	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ตั้งอยูในเมืองเอกคือ	ชิบะ	ซึ่งจังหวัดชิบะเป็นที่ตั้งของสนามบินนะริตะ	สามารถ
น่ังรถไปเก็บสตรอเบอรี่สดๆในสวนของฟารมได	ภายในมีสตอเบอรรี่ใหเลือก
ชมอยูหลากหลายสายพันธุ	ใชเลือกซื้อเลือกชิมอยางจุใจ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

เป็นสวนจัดแตงขนาดใหญ	มีพื้นที่ถึง	150,000	ตารางเมตร	ตั้งอยูตีนเขา
Mifune(เขาลูกน้ีสูง	210	เมตร)	ซึ่งเคยเป็นบริเวณที่ตั้งคฤหาสตสวนตัวของขุน
นางซึเกโยชิ	นาเบะซึมะ(Shigeyoshi	Nabeshima)	ภายในสวนมีการจัดตกแตง
ไวอยางสวยงามหมุนเวียนกันตลอดทั้งปี	จึงสามารถเขาชมไดทุกฤดู	ในชวงฤดู
ใบไมผลิ

	พักที่	Hotel	Monte	Hermana	Fukuoka	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
(อิสระไมมีรถรับสงในบริเวณ	ไมรวมคาใชจายการเดินทาง)
“คะแนลซิตี้”	แหลงชอปป้ิงขนาดใหญของเมืองฟุกุโอกะ	ที่เพียบพรอมไปดวยโรงภาพยนตรกวา	13	โรง	สวน

สนุกธีมปารคขนาดใหญและทันสมัย	รานคามากมายกวารอยราน	อาทิ	H&M,	ONISUKA	TIGER,	UNIQLO,
ราน	100	เยน	เป็นตน	อิสระใหทานไดเลือก	“ชมและซื้อ”	สินคามากมายในราคาที่นาพอใจตามอัธยาศัย	และบน
ชั้น	5	มี	Ramen	Stadium	ใหทานไดเลือกชิม	เลือกทานราเม็งสูตรตางๆ	ตามแบบฉบับที่ชอบไดตามอัธยาศัย	ชวง
คํ่ าคืน	รานคารถเข็นหรือ	“ยะไต”รานอาหารริมทางราคายอมเยาเป็นที่นิยมของชาวญี่ป ุน	ทั้งรานราเมน	หรือ
รานสาเก	เล็ก	ๆ	ที่เปิดใหบริการตั้งแต	หัวคํ่ าจนถึง	ตี	2	ซึ่งจะมีลูกคาแวะเวียนมาใชบริการอยางตอเน่ือง	
**	เพื่อสะดวกในการชอปป้ิงของทานอิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย**
**	คารถไฟไมไดรวมอยูในรายการทัวร	**
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	Hotel	Monte	Hermana	Fukuoka	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เพื่อสะดวกในการชอปป้ิงของทานอิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย

หางสรรพสินคาที่มีดีไซนที่แปลกตา	สีแดงสดใส	แถมยังมีคลองเทียมไหลผาน
มายังใจกลางของหาง	มีขนาดใหญที่สุดในเกาะคิวชู	และมีรานคามากมาย

	พักที่	Hotel	Monte	Hermana	Fukuoka	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานอิสระชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค	อาหารเสริม	เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี	DUTY

FREE	STAR	SHOP	อิสระใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย
ทานเดินทางสู	ลานสกี	บริเวณลานสกีมีพื้นที่ทั้งสําหรับผูเริ่มตนเลนสกีในระยะ	500	เมตรแรกจะมีความลาด

ชันตํ่า	และไตระดับขึน้ไปเรื่อยๆ	รวมถึงพื้นที่สวนขนาดใหญสําหรับเด็กเล็ก	รวมคาเลนกระดานเลื่อน	หรือเรียน
รูการเลนสกีขั้นตน	หรือเลนหิมะ	(ไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี)

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย
โทซุพรีเมีย่มเอาทเล็ต	Tosu	Premium	Outlets	เป็นพื้นที่ชอปป้ิงเอาทเล็ตขนาดใหญ	มีรานคาของแบรนด

ชั้นนําและแบรนดทองถิ่นมากกวา	150	ราน	เชน	Coach,	Armani,	Timberland,	Burbery,	Gap,	Puma,	Levi’s,
Nike,	New	Balance,	Samsonite	และอื่นๆอีกมากมายมาที่น่ีสามารถชอปป้ิงไดครบทั้งผูหญิง	ผูชาย	และเด็กเล็ก
ไมวาจะเป็นเสื้อผา	รองเทา	กระเปา	เครื่องสําอางค	โดยแตละรานก็จะมีโปรโมชั่นสวนลดมากมาย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	Karatsu	Royal	Hotel	หรือเทียบเทา
หลังอาหารใหทานได	แชน้ําแร	(ออนเซ็น)	เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา	จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต	และ

ใหผิวพรรณสวยงาม	(แชครั้งละประมาณ	20	นาที	ไมควรเกิน	1	ชั่วโมง)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ใหทานได	ทํากิจกรรมกลางแจงตางๆ	ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหมกับ
“หิมะ”	อันขาวโพลน	ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเลื่อน	ที่ไหลลงมาจาก
เนินเขาหิมะ	หรือทานใดสนใจจะลองเลนสกี	ก็สามารถเชาชุด	และอุปกรณได
อิสระตามอัธยาศัย

ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนแปลกใจ	แหลงรวมพลของแบรนเนมชื่อ
ดังจากทั่วโลก	ทั้งแฟชั่นนําสมัยของคนทุกวัย	หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกคายที่
พรอมใจกันมาลดราคากันอยางสุดๆ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Karatsu	Royal	Hotel	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	ฟุกุโอกะเพื่อผานขั้นตอนการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร
11.40	น.	ออกเดินทางจาก	สนามฟุกุโอกะ	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAY’S	(TG)	เทีย่วบินที	่(TG649)
15.40	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ...	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	15	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	20	ทาน
ซึ่งในกรณีน้ี	ทางบริษทัฯ	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาตองการ
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย	จนไมอาจ

แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ	รับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือ	ถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
4.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตางประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	โดย
บริษทั	ฯ	จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ	และ	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองหามผูเดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ	หรือ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ
ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือ	ดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทั	ฯไม
อาจคืนเงินใหทานไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน	ทั้งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง
ประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พําพักอยูในประเทศไทย
5.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
6.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

	กรุณาจองลวงหนากอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	20,000	บาท
สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	ตัว๋เครื่องบินไป	–	กลับ	เสนทางที่ระบุในโปรแกรม	ชั้นทัศนาจร	(ไป–กลับทั้งคณะ)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
3.	โรงแรมที่พักตามระบุ	หรือเทียบเทาในราคาเดียวกัน	(หองละ	2	ทาน)
4.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
5.	คารถ-รับสง	นําเที่ยวตามรายการพรอมคนขับที่ชํานาญเสนทาง
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000.-	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
8.	หัวหนาทัวร	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการ

1.	คาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศกทานละ	4,000	เยน	ตลอดการเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก
3.	คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่บริษทัจัดให	ในรายการทัวร
4.	ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม	7	เปอรเซ็นต	/	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	เปอรเซ็นต

เอกสารทีลู่กคาตองเตรียมไปวันเดินทาง
จากการที่รัฐบาลญี่ป ุน	ประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศ	ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่	1กรกฎาคม	2556	ผูที่จะเขา

ประเทศไดน้ัน	จะตองผานการพิจารณาจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองกอนจึงจะสามารถเขาประเทศได	(เชนเดียว
กับผูที่ยื่นขอวีซากับทางสถานทูตฯ)ทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงคในการเขาประเทศ
หรือขอตรวจเอกสารที่นํามา	เชน	ตัว๋เครื่องบินขากลับ	หรืออื่นๆ	สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะตองใชในการ
พิจารณาไดแก



1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พานักในประเทศ	ญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	แลเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

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

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

คาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศกทานละ	4,000	เยน	ตลอดการเดินทาง
บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยน	และสายการบิน	(โดยเฉพาะภาษีน้ํามัน	ซึ่งมีการผันผวนอยูตลอดเวลา)	สภาพทางการเมืองภัยทาง
ธรรมชาติแตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคํานึงถึงความตองการ	,ความปลอดภัยและประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

1.	แจงลวงหนาไมนอยกวา	45	วันกอนเดินทาง	คืนเงินมัดจําทั้งหมด
2.	แจงลวงหนา	31	–	44	วันกอนการเดินทาง	หักคามัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงลวงหนา	16	-	30	วันกอนการเดินทาง	หักคาดําเนินการตางๆ	รวมทานละ	20,000	บาท
4.	แจงลวงหนา	1-	15	วันกอนการเดินทาง	หักคาดําเนินการตางๆ	รวม	100	%
5.	ยกเลิกการเดินทาง	ในวันเดินทาง	,ถูกปฏิเสธการเขาเมือง	จะไมมีการคืนเงินทัง้หมด
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะ

ทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
7.	คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋และอื่นๆทานละ	10,000	บาท


