ขอนาท่านสู่ดินแดน เกาะใต้สดุ ของประเทศญี่ปนุ่
โดยสายการบินไทย สู่เมืองฟุคโุ อกะ โออิตะ
ฟุคโุ อกะ
โออิ ตะ

สักการะ ศาลเจ้าดาไซฟุ และสนุ กกับการเลือกช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่
ย่านเท็นจิ น, อิสระท่องเทีย่ วด้วยตัวท่านเองภายในเมืองฟุคุโอกะ
เดินเล่นท่ามกลางทุง่ ดอกไม้นานาพันธุท์ ส่ี วนดอกไม้คจุ ,ู ชมความงามของ
บ่อกามะถันทีม่ หี ลากสีสนั ทีจ่ ิ โกขุเมกุริ, เยีย่ มชมหมู่บา้ นยุฟอุ ิ น หมูบ่ า้ น
เล็กๆทีต่ งั ้ อยูท่ า่ มกลางธรรมชาติอนั เงียบสงบ, ชมทะเลสาบคิ นริ น ทะเลสาบ
น้ าพุรอ้ นในหมูบ่ า้ นยุฟุอนิ

ท่านสามารถซื้อทัวร์เสริมไปดูดอกวิสทีเรียที่สวนคาวาชิฟจู ิ ได้
รับจานวนจากัด
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กาหนดการเดินทาง 1-5 พฤษภาคม 2561
วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ C เพื่อเตรียมตัว
เดิ นทาง และผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น โดยสายการบิ นไทย

วันที่สอง

ฟุคโุ อกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟุ >> โออิ ตะ >> สวนดอกไม้คจุ ู >> เบปปุ

00.50 น.

ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นฟุคุโอกะ เกาะคิ วชู ประเทศญี่ ปุ่น โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG 648
เดิ นทางถึงสนามบิ นฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้า
เมืองและขัน้ ตอนศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ เมืองใหญ่อนั ดับ 8
ของญี่ป่น เคยได้รบั การโหวตให้เป็ นเมืองที่น่าอยู่ท่สี ุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นัน่ เป็ น
เพราะฟุกุโอกะเป็นเมืองใหญ่ทม่ี บี รรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบเหมือนโตเกียวหรือโอ
ซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มีแม่น้ าไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผงขายอาหารริม
ถนน (Yatai) ซึง่ ดูเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของฟุคุโอกะไปแล้ว นาท่านมนัสการ
ศาลเจ้าดาไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญี่ปุ่น ศาลเจ้าดาไซฟุ นับเป็ นหนึ่งใน
ศาลเจ้าทีส่ าคัญทีส่ ุด ศาลเจ้าแห่งนี้เป็ นทีส่ ถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ ซึง่ มีประวัตคิ วาม
เป็ นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย
จนถูกจัดให้เป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญีป่ นุ่ ทีไ่ ม่ควรพลาด อาคารศาลเจ้าทีเ่ ห็นในปจั จุบนั
ั ้ วเทพเจ้านอนอยู่ใน
เป็ นของทีส่ ร้างใหม่เมื่อปี ค.ศ.1591 ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปนวั
สภาพทีม่ นั วับโดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะ
ทาให้หายจากอาการเจ็บปว่ ย จะมีแต่โชคดีเข้ามาและประสบความสาเร็จในเรือ่ งของ
การเรียน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองโออิ ตะ เมืองที่ได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองแห่งออนเซ็นและธรรมชาติท่ี
สวยงาม นาท่ านเข้าชม สวนดอกไม้คุจู สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ ท่อี ยู่ใ นวนอุ ทยาน
แห่ งชาติคุ จู โดยภายในสวนมีดอกไม้นานาพันธุ์ท่สี ลับกันบานตลอดปี ในช่วงเดือ น

08.00 น.

เที่ยง
บ่าย
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คา่

พฤษภาคมนัน้ ภายในสวนจะมีดอกทิวลิป ดอกพิงค์มอส และดอกแพนซี่หลากสีส ั น
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั
หลังมื้อคา่ ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ น้ าแร่ธรรมชาติ เชื่ อว่าถ้าได้ แช่ น้ าแร่
แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

วันที่สาม

เบปปุ >> บ่อกามะถันจิ โกขุดานิ >> หมู่บ้านยุฟอุ ิ น >> ทะเลสาบคิ นริ น >>
ฟุคโุ อกะ >> ช้อปปิ้ งย่านเทนจิ น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ จิ โกขุเมกุริ หรือบ่อนรก เป็นชื่อเรียกขานของบ่อน้ าพุรอ้ นหลาก
สีช่อื ดังของเมืองเบปปุ เนื่องจากภายใต้พ้นื ดินบริเวณนัน้ มีความร้อนใต้ภภิ พสะสมอยู่
มาก และบ่อน้ าพุรอ้ นต่างๆ ทีม่ สี หี ลากหลายนัน้ มาจากกามะถันชนิดต่างๆ ทีอ่ ยู่ในบ่อ
นาท่านชมบ่อน้าพุรอ้ น 2 แห่ง (บ่อเลือดและบ่อทะเล) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน
ยุฟุอิน หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์ยุโรปที่ตงั ้ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแสนสงบ ให้ท่านได้เดิน
เล่นสัมผัสบรรยากาศเมืองชนบททีน่ ่าหลงใหล และเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ทะเลสาบคิ นริ น ทะเลสาบขนาดเล็กทีอ่ ยู่ใกล้ๆ หมู่บา้ นยุฟุอนิ ลักษณะ
พิเศษของทะเลสาบแห่งนี้คอื น้ าในทะเลสาบแห่งนี้ไหลมาจากน้ าพุรอ้ นบนภูเขา ทาให้น้ า
ในทะเลสาบอุ่ นอยู่ตลอดเวลา และในช่ วงเช้าตรู่ภาพทะเลสาบที่ม ีไอน้ าลอยต่ าเหนื อ
ทะเลสาบ เป็ นภาพทีส่ วยงามราวกับภาพวาด จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองฟุคโุ อกะ
เพื่อนาท่านช้อปปิ้ งที่ ย่ านเท็นจิ น ซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า อาคารสานักงาน
ร้านค้าเสื้อผ้าแฟชัน่ ธนาคารพาณิชย์สาคัญร้านอาหาร และที่ช้อปปิ้ งชัน้ ใต้ดนิ ถือเป็ น
แหล่งใจกลางเมืองทีส่ าคัญของเมืองฟุคุโอกะ
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม ARK ROYAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

คา่
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วันที่สี่

อิ สระท่องเที่ยวเมืองฟุคโุ อกะด้วยตัวท่านเอง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระให้ท่านได้เดิ นทางท่ องเที่ยวในเมืองฟุคโุ อกะ หรือเลือกซื้อทัวร์ไปชมดอก
วิ สทีเรีย ที่สวนดอกไม้คาวาชิ ฟจู ิ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มท่านละ 3,000 บาท และ
มีจานวนที่นัง่ จากัดเพียง 12 ที่นัง่ เท่ านัน้ (ราคาค่าชมสวนดอกไม้ ชาระพร้อมค่า
ทัวร์รอบสุดท้าย)
ฟุกโุ อะกะ ทาวเวอร์ ซึง่ เป็ นหอคอยสูง 234 เมตร ตัง้ อยูใ่ นเมืองฟุกุโอะกะ ญีป่ นุ่ เป็น
หอคอยริมทะเลทีส่ งู ทีส่ ุดในญีป่ นุ่ สร้างเสร็จเมือ่ พ.ศ. 2532 ใช้เวลาสร้าง 14 เดือน เงิน
ลงทุน 6,000,000,000 เยน สร้างขึน้ บนทีด่ นิ ถมทะเลนอกอ่าวฮะกะตะ มีจดุ ชมวิวอยู่
สามระดับ คือ ทีร่ ะดับความสูง 116 เมตร ทีห่ อ้ งนังเล่
่ นระดับความสูง 120 เมตร และ
ชัน้ ทีส่ งู ทีส่ ุดทีร่ ะดับความสูง 123 เมตร รอบหอคอยเป็ นโครงสร้างทรงสามเหลีย่ มตาม
ขวางทีม่ กี ระจกครึง่ แผ่นจานวน 8,000 แผ่นปิดไว้โดยรอบ จึงมีช่อื เล่นว่า 'Mirror Sail'
น้าหนักส่วนทีอ่ ยูใ่ ต้ดนิ ของฟุกุโอะกะทาวเวอร์อยู่ท่ี 25,000 ตัน ขณะทีส่ ่วนทีอ่ ยูเ่ หนือ
พืน้ ดินหนัก 3,500 ตัน ฟุกุโอะกะทาวเวอร์ได้ออกแบบให้สามารถรองรับแผ่นดินไหว
ระดับ 7 ริคเตอร์ และแรงลมความเร็ว 65 เมตรต่อวินาที
Canal City Hakata ในย่านฮาคาตะ ทีน่ ่เี ต็มไปด้วยร้านค้า คาเฟ่ ภัตตาคาร โรง
ภาพยนตร์ โรงละคร เกมส์ เซ็นเตอร์ โรงแรมอีกสองแห่ง และยังมีคลอง (canal) อัน
เป็นทีม่ าของชื่อ canal city ทอดตัวยาววนรอบคอมเพล็กซ์แห่งนี้ จนได้ช่อื ว่าเป็น “city
within the city” ด้วยความโอ่อ่าตระการตาและความครบครันในทุกๆ ด้าน
มาริ โนอะ เอาท์เลท ให้ท่านได้ชอ้ ปสินค้าแบรนด์เนม ในราคาโรงงาน รวบรวม แบ
รนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Adidas , Beams , Billabong , Burberry , BVLGARI , Chanel ,
Chaps , Citizen , Coach , Coleman , Converse , Clarks , Crocs , Diesel , Dolce
& Gabbana , G-Shock , G-Star , Gap , Gucci , Guess , Lacoste , Le Coq Sportif
, Levi’s , Louis Vuitton , Miki House , Miu Miu , Nike , Oakley , Orient , Omega
, Quiksilver , Prada , Puma , Polo Ralph Lauren , Reebok , Roxy , Rolex , Seiko
, The North Face , Timberland , Wrangler ซึง่ ของทุกชิน้ เป็ นของแท้ และราคาถูก
กว่าในห้างสรรพสินค้า ทีร่ วมไว้ ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปนุ่ โดยเฉพาะ
อิ สระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม ARK ROYAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เที่ยง-คา่

วันที่ห้า

สนามบิ นฟุคโุ อกะ >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควร นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นฟุคโุ อกะ เพื่อเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ
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11.35 น.
14.55 น.

ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่
TG 649
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ

***************************************************************************************************************

กาหนดการเดิ นทาง 1-5 พฤษภาคม 2561
อัตราค่าบริ การ
ราคาท่านละ
เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่
เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่
สาหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

ราคารวมตั ๋ว
เครื่องบิน

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

40,900.36,800.30,600.6,900.-

19,900.17,900.14,900.6,900.-

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่ านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญาติ ให้ เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอายุตา่ กว่ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 และท่านต้องชําระเพิม่ เติม
ในกรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก
สําหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท และชาระส่วนที่เหลือก่อนการ
เดิ นทาง 21 วันทาการ
การยกเลิ ก : กรุณาแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การคืนเงินมัดจําทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กับสภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญทีส่ ุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้าม
เข้าประเทศญี่ป่นุ / การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืน
เงิน ให้ท่า นได้ ไม่ว่ าจํา นวนทัง้ หมดหรือ บางส่ ว น นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมื่อทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทําการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุ
ทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินหรือไม่
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ
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