“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) KYUSHU WISTERIA BLOOMING 5D3N (TG)

กาหนดการเดินทาง

ราคา

08 – 12 พฤษภาคม 2562 (วันพืชมงคล)

44,900.-

คอนเฟิ ร์ มเดินทาง
15 ท่าน
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5

มี WIFI บนรถบัส
ตลอดการเดินทาง

กาหนดการเดินทาง

วันที่
1

ไม่บังคับทิปไกด์ /
คนขับรถ

มีบริการนา้ ดื่ม

เช้ า

กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคโุ อกะ ( 00.50-08.00 )
ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้ าดาไซฟุ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์
ระเบิดปรมาณูนางาซากิ – ช้ อปปิ้ ง ไชน่ าทาวน์ – ภูเขาอินาซะ
(นั่งกระเช้ า)
นางาซากิ – ศาลเจ้ ายูโตคุ อินาริ – ช้ อปปิ้ ง โทสุ พรีเมีย่ มเอาท์เล็ท –
หมู่บ้านยูฟูอนิ – บ่ อนา้ แร่ นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่ อ) – เบปปุ
เบปปุ – คิตะคิวชู – อุโมงค์ดอกวิสทีเรียทีส่ วนคาวาชิฟูจิ – ท่าเรื อโมจิ
– ฟุกุโอกะ – ช้ อปปิ้ ง เทนจิน & คาแนล
ฟุกุโอกะ – สนามบิน ( 11.35 – 14.55 น. )

ประกันอุบัตเิ หตุ

เที่ยง

คา่
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-



รสบัส + โรงแรม
มาตรฐาน

โรงแรม

APA HOTEL
NAGASAKI OR
SIMILAR



BEPPU SEA WAVE
(HOTEL)HOTEL OR SIMILAR
APA FUKUOKA
HOTEL OR SIMILAR

วันทีห่ นึ่ง

สนามบินสุ วรรณภูมิ ( 20.00 น. )

2000

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่ อง
ดังนั้นผู้โดยสาร จาเป็ นต้องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออกอย่างน้ อย 45 นาที ***

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) KYUSHU WISTERIA BLOOMING 5D3N (TG)

วันทีส่ อง

ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้ าดาไซฟุ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ ระเบิดปรมาณูนางาซากิ – ช้ อปปิ้ ง ไชน่ าทาวน์ – ภูเขาอินาซะ
(นั่งกระเช้ า)

0050

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 648
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

0800

ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีป่ ุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทยั
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นาท่านออกเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสี ยงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็ นที่สถิตของเทพเจ้า
แห่ งความรู ้ จึงมีนักเรี ยนนิ สิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน...ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีตน้
บ๊วยนานาพันธุ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริ ญเติบโตอย่างหนาแน่นทัว่ บริ เวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่ นรมย์ ... อิสระให้ท่าน
ได้ “ชมและซื้อ” สิ นค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสิ นค้าพื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริ เวณหน้าวัด
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารกลางวัน นาท่า นร่ ว มล าลึ ก ถึ งเหล่ าวี ระบุรุ ษ ผูก้ ล้า และชมอนุ ส รณ์ ส ถานที่ “สวนสั น ติภ าพนางาซากิ ”
(Nagasaki Peace Park) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรี ยกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา”
ภายในมีอนุสาวรี ยท์ ี่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผา่ นมา และการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคต
ซึ่งจะเป็ นที่มาแห่ งความสงบร่ มรื่ นต่อไป อีกทั้งภายในสวนสันติภาพนางาซากิ ยงั มีตน้ ซากุระในเขตพื้นที่ Hypocenter
Park อยูป่ ระมาณ 200 ต้น ให้ท่านได้เดินชมความสวยงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งตามอัธยาศัย
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ ระเบิดปรมาณูนางาซากิ” (Nagasaki Atomic Bomb Museum) ตั้งอยูภ่ ายในตัวเมือง
นางาซากิ (Nagasaki city) โดยที่นี่น้ ันได้รวบรวมเอาข้อ มูล เหตุ ก ารณ์ ซากชิ้ นส่ ว นสิ่ งของต่าง ๆ ทั้งยังมีเ รี ยงล าดับ
เหตุการณ์ต้ งั แต่ก่อนระเบิดปรมาณู ลงจนถึงวินาทีแห่ งความหายนะ ไปจนถึงภาพถ่ายอาคารบ้านเรื อนที่พงั ยับเยิน ภาพ
ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) KYUSHU WISTERIA BLOOMING 5D3N (TG)

ผูค้ นล้มตาย หรื อผูท้ ี่รอดชีวิตแต่ตอ้ งทนทุกข์ทรมานจากสารกัมตภาพรังสี เป็ นโรคลูคีเมีย (มะเร็ งเม็ดเลือดขาว) ที่ค่อยๆ
คร่ าชีวิตผูค้ นเหล่านั้นไปอีกจานวนมากมาจัดแสดงไว้ให้คนที่สนใจจะรับรู ้ถึงข้อมูลที่ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของ
เมืองที่ส่งผลไปทัว่ ทั้งญี่ปุ่นได้ดูกนั เรี ยกได้ว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์แห่ งนี้เป็ นสิ่ งเตือนใจให้ระลึกถึงความสู ญเสี ยอันยิ่งใหญ่ใน
วันที่นางาซากิโดนพิษร้ายของสารพลูโตเนียมไปเกือบทั้งเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ไชน่ าทาวน์ นางาซากิ” 1 ใน 3 แห่ งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็ นไชน่ าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุด
และเป็ นเพียงแห่ งเดียวที่ยงั คงมีสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้ๆหลงเหลืออยู่ มีท้งั ซุ ้มประตูทางเข้าที่สวยงามโดดเด่น รวมทั้ง
อาคารบ้านเรื อนแบบจีนดั้งเดิมซึ่งส่ วนใหญ่เปิ ดเป็ นร้านอาหารจีน ซึ่งเมนูที่ข้ ึนชื่อของย่านไชน่าทาวน์แห่ งนี้ คือ “ซาระอุ
ด้ ง” และ “จัมปง” นอกจากนี้ยงั มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าของฝากที่หลากหลายในราคาที่ไม่แพง

จากนั้นพาท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็ น “นั่งกระเช้ า” เพื่อขึ้นสู่ จุดชมวิว “ภูเขาอินาซะ” (Mount Inasa) โดยภูเขาอินาซะอยู่
ใกล้กบั ตัวเมืองนางาซากิ โดยภูเขาแห่ งนี้ มีความสู งอยูท่ ี่ 333 เมตร จุดชมวิวสู งสุ ดของภูเขาจะสามารถเห็นวิวที่สวยงาม
ของเมือง และยิง่ วิวตอนกลางคืนจะติ ด 1 ใน 3 จุ ดชมวิว กลางคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเรี ยกกันว่า ยาเคอิ
(Yakeio) โดยจะมีอี ก 2 แห่ งนั่นคื อ ภู เขาฮาโกดาเตะ (Hakodate) และภู เ ขาร็ อ คโกะ (Rokko) ด้านบนนั้นบอกเลยว่า
สะดวกสบายเพราะมีเสาส่ งสัญญาณมากมายรวมทั้งร้านอาหารอีกด้วย
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (2)

ทีพ่ กั : APA HOTEL NAGASAKI หรื อเทียบเท่ า
วันทีส่ าม

นางาซากิ – ศาลเจ้ ายูโตคุ อินาริ – ช้ อปปิ้ ง โทสุ พรีเมีย่ มเอาท์เล็ท – หมู่บ้านยูฟูอนิ – บ่ อนา้ แร่ นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่ อ) – เบปปุ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) KYUSHU WISTERIA BLOOMING 5D3N (TG)

นาท่านเดินทางสู่ เมือง “ซากะ” จังหวัดเล็ก ๆ บนเกาะคิวชูที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของเครื่ องปั้นดินเผาโดยเฉพาะจากเมือง
อาริ ตะ (Arita) และอุทยานประวัติศาสตร์ ที่ยอ้ นหลังไปจนถึงยุคยาโยอิ (Yayoi) หรื อประมาณ 300 ปี ก่อนคริ สกาล ...
เพื่อเดินทางสู่ “ศาลเจ้ ายูโทคุ อินาริ” ศาลเจ้ายิง่ ใหญ่แห่ งเมืองซากะและสวยงามติดอันดับ 1 ใน 3 ของศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุด
ของญี่ปนุ่ รองจากศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เมืองเกียวโต และศาลเจ้าคะซะมะ เมืองอิบารากิ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.168 เป็ นศาลเจ้า
ประจาตระกูลนาเบะชิมะ ผูป้ กครองเมืองซากะในยุคสมัยเอโดะ เป็ นศาลเจ้าชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เทพ
ที่ประทานผลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบนั มีผศู ้ รัทธาไปสักการะขอความสาเร็ จด้านธุรกิจการค้าและความปลอดภัย
จากอุบตั ิเหตุท้ งั ปวง ภายในบริ เวณศาลเจ้ายังมีเทพอิวาซะกิซ่ึงเป็ นเทพเจ้าแห่ งความรักอยูด่ ว้ ยซึ่ งไม่เคยผิดหวังสาหรับผู ้
มาขอพรเรื่ องความรัก สถานที่แห่ งนี้ ก็เป็ นส่ วนหนึ่งของฉากในละคร “กลกิโมโน” ด้วยเช่นกัน อิสระให้ท่านได้เดินชม
และบันทึกภาพตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง “โทสุ พรีเมีย่ มเอาท์เล็ท” เป็ นพื้นที่ชอ้ ปปิ้ งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ช้ นั นาและแบ
รนด์ทอ้ งถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่ น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance,
Samsonite และอื่น ๆ อีกมากมาย มาที่นี่สามารถช้อปปิ้ งได้ครบทั้งผูห้ ญิง ผูช้ าย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า
กระเป๋ า เครื่ องสาอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชัน่ ส่ วนลดมากมาย
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอนิ ” หมู่บา้ นเล็ก ๆ ทางตอนกลางของจังหวัดโออิตะ มีชื่อเสี ยงในเรื่ อง
ของน้ าพุร้อน 1ใน16 เมืองออนเซนชื่อดังของญี่ปนุ่ จนกลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อากาศที่น้ ีจะเย็นกว่าที่ฟุคุโอ
กะ และเป็ นต้นแบบ “หมู่บ้าน OTOP”ของญี่ปนุ่ ภายในหมู่บา้ นมีร้านค้า การฝี มือมากมายขายของน่ ารัก ๆ สไตล์ญี่ปุ่น
ตกแต่งสวยงาม บางร้านตกแต่งออกแนวเก๋ ไก๋ แปลกตา รวมไปถึงร้านขนมที่ปรุ งสด ๆ ร้อน ๆ ... อิสระ ให้ท่านเลือกซื้ อ
ของที่ระลึกมากมาย ด้านในยังมี “Flora Village” เป็ นทีมปาร์คสไตล์ยโุ รปที่ตกแต่งได้อย่างน่ารัก และเมื่อเดินจนสุ ดทาง
ของย่านร้านค้า จะพบกับ “ทะเลสาบคินริน” ทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็ นฉากหลัง อี กด้านหนึ่ งทาเป็ นทางเดิ น
บริ เวณนั้นจะมีร้านอาหารญี่ปุ่น และจากทางเดินริ มทะเลสาบสามารถเดินไปยัง “ศาลเจ้ าเทนโซ” ซึ่ งเป็ นศาลเจ้าเล็กๆที่
อยูร่ ิ มทะเลสาบ (ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง)
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิว ชูเป็ นเมืองแห่ งบ่อน้ าแร่ ที่เป็ นบ่อ
โคลน จัดเป็ นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ าแร่ มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ าแร่ หลายหลากชนิดได้ ... เพื่อนาท่านเดินทาง
ชม “จิโกกุเมกุริ” หรื อ “บ่ อนา้ แร่ นรก” บ่อน้ าพุร้อนธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟประกอบด้วยแร่
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ธาตุที่เข้มข้นอาทิก ามะถันแร่ เหล็ก โซเดียมคาร์ บอเนต เรเดี ยมเป็ นต้นและมีความร้ อนเกิ นที่จ ะลงอาบได้ มีล ักษณะ
แตกต่างกันไปในเมืองเบปปุท้งั หมด8 บ่อตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็น (ไกด์ จะนาท่านเยีย่ มชม 2 บ่ อ)
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)

ทีพ่ กั : BEPPU SEA WAVE HOTEL หรื อเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ าแร่ ธรรมชาติ ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันทีส่ ี่

เบปปุ – คิตะคิวชู – อุโมงค์ดอกวิสทีเรียทีส่ วนคาวาชิฟูจิ – ท่าเรื อโมจิ – ฟุกุโอกะ – ช้ อปปิ้ ง เทนจิน & คาแนล

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)

นาท่านเดินทางสู่ “คิตะคิวชู ” สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่ งเกาะคิวชู เป็ นเมืองที่อยูท่ างเหนือสุ ดของเกาะคิวชู เป็ นจุดเชื่อมต่อทั้ง
ทางบกและทางน้ า ระหว่างเกาะคิวชูและเกาะฮอนชู ผ่านทางช่องแคบคันม่อน ทาให้คิตะคิวชู ได้ถูกพัฒนาให้เป็ นเมือง
อุตสาหกรรมที่สาคัญของญี่ปนด้
ุ่ วยเนื่องจากเป็ นเมือง ที่มีทรัพยากรที่สมบูรณ์ และยังเป็ น เมืองแห่ งภาพยนตร์อีกด้วย ...
เพื่อ พาท่านเดินทางไปยัง “อุโ มงค์ ด อกวิสทีเรียที่สวนคาวาชิ ฟูจิ” (Kawachi Fuji Garden) ตั้งอยู่ภายในเมืองคิตะคิ วชู
(Kitakyushu) ของจังหวัดฟูกุโอกะ (Fukuoka) ที่นี่เรี ยกได้ว่าเป็ นแลนด์มาร์กแห่ งหนึ่ งในการท่อ งเที่ยวเมืองคิตะคิวชู ให้
ท่านได้ตื่นตาตื่นใจไปกับความอลังการงานสร้างของอุโมงค์ดอกไม้ของที่นี่ ซึ่ งอุโมงค์ดอกวิสทีเรี ยแห่ งสวนคาวาชิฟูจิ
นั้นขึ้นชื่อมาก ๆ ว่าเป็ นจุดชมและถ่ายภาพดอกวิสทีเรี ย (Wisteria) ที่สวยมาก ๆ โดยช่วงที่เราสามารถมาชมอุโมงค์ได้
สวยที่สุดของปี จะอยู่ประมาณช่วง 20 เมษายน – 06 พฤษภาคม โดยอุโมงค์ดอกวิสทีเรี ยมีความยาวประมาณ 100 เมตร
ดอกวิส ทีเรี ยจะทิ้งกิ่งก้านพร้อมดอกสี ม่วงเข้ม ม่วงอ่อ น ขาว และชมพูไล่ เฉดสี ห้อยลงมาจากอุโมงค์ไม้ที่คลุ มตลอด
เส้นทางเดิน (ขึ้นอยูต่ ามสภาพอากาศ) ให้ท่านได้ชมบรรยากาศสวยงามตามอัธยาศัย
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) KYUSHU WISTERIA BLOOMING 5D3N (TG)

หลังอาหารกลางวันพาท่านไป “ท่ าเรื อโมจิ” (Mojiko) เป็ นจุดเชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชูกบั เกาะใหญ่ฮอนชู และเคย
เป็ นท่าเรื อสาคัญที่ใช้ในการติดต่อค้าขายกับนานาชาติระหว่างช่วง ค.ศ. 1900 ซึ่ งปั จจุบนั ได้ยา้ ยไปอยูท่ ี่ท่าเรื ออื่นแล้ว
ท่าเรื อโมจิจึงถูกเปลี่ยนให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะมีการอนุ รักษ์ตึกเกาะสไตล์ยุโรปเอาไว้มากมายตั้งแต่ยุคเมจิ ...
นาท่านเดินชมอาคารต่าง ๆ ในสไตล์ยโุ ปร อาทิ อาคารสถานีรถไฟโมจิโกะอันเก่าแก่เป็ นอาครารสถานีแรกของรถไฟ
สายคาโงะชิมะ, อาคารคลับเฮ้าที่ครั้งหนึ่ งเคยใช้เป็ นอาคารรับรองให้กบั อัลเบิต ไอสไตน์เมื่อครั้งมาเยี่ยมญี่ปุ่น, เวิ้ง
ท่าเรื อริ มน้ า ซึ่ งในเวิ้งนี้ จ ะมีสถานที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ ง เช่น ท่าเรื อ อาคารจัดแสดงงานศิลปะ และห้างไคเคียว
พลาซ่ า (KaiKyo Plaza) เป็ นอาคาร 2 ชั้น 2 อาคารที่เ ชื่อ มต่ อ กันด้ว ยทางเดิ นที่ช้ นั 2 มีร้านขายของท้อ งถิ่ นมากมาย
รวมทั้งร้านอาหารด้วยและพื้นที่โล่งกว้างริ มน้ าด้านหน้ายังมักจะมีกลุ่มนักแสดงเปิ ดหมวกมาประจาอยูท่ ี่ดว้ ย

จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งที่ “คาแนลซิต”ี้ อาณาจักรหรู แห่ งการช้อปและความบันเทิงหลายรู ปแบบที่รวมไว้ในที่เดียวของ
เมื อ งฟุกุ โอกะ ทั้งโรงหนัง , game center, โรงแรมและร้ า นแบรนด์เ นมมากมาย ทั้งแบรนด์ ญี่ ปุ่นแท้และแบรนด์
ต่างประเทศรวมกว่า 250 ร้าน ส่ วนใครช้อปจนตาลายอยากแวะเติมพลัง ก็มีร้านอาหารเปิ ดบริ การหลากหลายประเภท
และบนชั้น 5 มี Ramen Stadium เป็ นอีกแหล่งที่มีฮากะตะราเมนให้ลองชิมกันด้วย ... อิสระให้ท่านได้เลือก “ชมและ
ซื้อ” สิ นค้ามากมายในราคาที่น่าพอใจตามอัธยาศัย…แล้วนาท่านช้อปปิ้ งต่อที่ “เทนจิน ช้ อปปิ้ งมอลล์ ” ย่านช้อปปิ้ งที่มี
ชื่อเสี ยงของ ฟุคุโอกะ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ ๆ ทั้งห้างอิเซตัน มิตสึ โคชิ รวมทั้งร้านค้าใต้ดินมากมาย
ให้ท่านได้ “ชมและซื้อ” สิ นค้าต่างๆ อาทิเช่น เครื่ องใช้ ไฟฟ้า, กล้องถ่ ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์
, Note Book, นาฬิ กา, เสื้ อผ้า และเครื่ องสาอาง เป็ นต้น ในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัย ถนนหลายๆสาย ในย่านนี้ถูกจัด
ให้มีการแสดงดนตรี ผลงานทางศิลปะของศิลปิ นสมัครเล่นในช่วงของวันหยุดสุ ดสัปดาห์ อีกทั้งร้านค้ารถเข็น หรื อ “ยะ
ไต” ร้านอาหารริ มทางราคาย่อมเยาว์ เป็ นที่นิยมของชาวญี่ ปุ่น ทั้งร้านราเมน หรื อร้านสาเกเล็ก ๆ ที่เปิ ดให้บริ การตั้งแต่
หัวค่าจนถึง ตี 2 ซึ่งจะมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านเลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่าง ๆ ***
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ทีพ่ กั : APA FUKUOKA HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันทีห่ ้ า

ฟุกุโอกะ – สนามบิน ( 11.35 – 14.55 น. )

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “สนามบินฟุคุโอกะ เกาะคิวชู ”

1140
1540

เดินทางจากสนามบินฟุกโุ อกะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 649
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมกิ รุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น

*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูก ค้า ที่มีว ัตถุ ประสงค์เ พื่อ ท่องเที่ยวหรือ สารวจเส้นทางเท่า นั้น หากท่า นถู ก
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญีป่ ุ่ นปฏิ เสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ท่านละ

ท่านละ

44,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ

40,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)

ท่านละ

40,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)

ท่านละ

33,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) KYUSHU WISTERIA BLOOMING 5D3N (TG)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป - กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม่
3. ค่าทาหนังสื อเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการชาระเงิน  สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท

 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 25 วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6.

7.

8.

ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ
ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่า และฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว
ถ้าวีซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบินใน
แต่ละกรุ๊ ป)
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้ น
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หมายเหตุ
1.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปัญหาอื่น ๆ โดยทางบริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด

2.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

3.

ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริ ษทั ฯ สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและ
โรงแรมที่พกั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้ว

4.

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่ งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5.

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่ งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละ
บ้านได้นงั่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี

6.

หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.

สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปนุ่ อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ
ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์

8.

เนื่องจากโรงแรมในญี่ปนห้
ุ่ องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า

9.

โรงแรมในญี่ปนไม่
ุ่ มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม

10. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด

...โปรดอ่านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง...
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