
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

คอนเฟิร์มเดินทาง 
15 ท่าน 

ไม่บังคบัทปิไกด์ / 
คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดการเดินทาง 
มบีริการน า้ด่ืม ประกนัอุบัตเิหตุ รสบัส + โรงแรม 

มาตรฐาน 
 

 

 

วนัทีห่นึ่ง สนามบินสุวรรณภูม ิ( 20.00 น. ) 

2000 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง

ดังน้ันผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 
 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

08 – 12 พฤษภาคม 2562  (วนัพืชมงคล) 44,900.- 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ ( 00.50-08.00 )   ✈  

2 
ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – สวนสันตภิาพนางาซาก ิ– พิพิธภณัฑ์
ระเบิดปรมาณูนางาซาก ิ– ช้อปป้ิง ไชน่าทาวน์ – ภูเขาอนิาซะ 
(นั่งกระเช้า) 

-   
APA HOTEL 

NAGASAKI OR 

SIMILAR 

3 
นางาซาก ิ– ศาลเจ้ายโูตคุ อนิาริ – ช้อปป้ิง โทสุพรีเมีย่มเอาท์เลท็ – 

หมู่บ้านยูฟูอนิ – บ่อน า้แร่นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่อ) – เบปปุ   
   

(HOTEL)

BEPPU SEA WAVE 

HOTEL OR SIMILAR 

4 
เบปปุ – คติะควิชู – อุโมงค์ดอกวสิทเีรียทีส่วนคาวาชิฟูจิ – ท่าเรือโมจิ 
– ฟุกุโอกะ – ช้อปป้ิง เทนจิน & คาแนล 

  - 
APA FUKUOKA 
HOTEL OR SIMILAR 

5 ฟุกุโอกะ – สนามบิน ( 11.35 – 14.55 น. ) 


✈ 
- -  



 

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

วนัทีส่อง ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – สวนสันตภิาพนางาซาก ิ– พิพิธภณัฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซาก ิ– ช้อปป้ิง ไชน่าทาวน์ – ภูเขาอนิาซะ 
(นั่งกระเช้า) 

0050 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 648 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0800 ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทติย์อุทยั 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

  

น าท่านออกเดินทางสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วดัชินโตเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นท่ีสถิตของเทพเจา้
แห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นกัศึกษามากราบไหวข้อพร เพ่ือการศึกษาไม่เวน้แต่ละวนั...ในฤดูใบไมผ้ลิภายในวดัมีตน้
บว๊ยนานาพนัธุ์มากกว่า 6,000 ตน้เจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทัว่บริเวณวดั ให้บรรยากาศท่ีแสนร่ืนรมย ์... อิสระให้ท่าน
ได ้“ชมและซ้ือ” สินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมืองท่ีร้านคา้กว่า 100 ร้านบริเวณหนา้วดั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

  

หลังอาหารกลางวนัน าท่านร่วมล าลึกถึงเหล่าวีระบุรุษผูก้ล้าและชมอนุสรณ์สถานท่ี “สวนสันติภาพนางาซากิ” 
(Nagasaki Peace Park) ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” 
ภายในมีอนุสาวรียท่ี์สร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามท่ีผา่นมา และการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคต 
ซ่ึงจะเป็นท่ีมาแห่งความสงบร่มร่ืนต่อไป อีกทั้งภายในสวนสันติภาพนางาซากิยงัมีตน้ซากุระในเขตพ้ืนท่ี Hypocenter 
Park อยูป่ระมาณ 200 ตน้ ให้ท่านไดเ้ดินชมความสวยงามของดอกซากุระท่ีบานสะพร่ังตามอธัยาศยั 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “พิพิธภณัฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซาก”ิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum) ตั้งอยูภ่ายในตวัเมือง
นางาซากิ (Nagasaki city) โดยท่ีน่ีนั้ นไดร้วบรวมเอาข้อมูลเหตุการณ์ ซากช้ินส่วนส่ิงของต่าง ๆ ทั้งยงัมีเรียงล าดับ
เหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลงจนถึงวินาทีแห่งความหายนะ ไปจนถึงภาพถ่ายอาคารบา้นเรือนท่ีพงัยบัเยิน ภาพ



 

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

ผูค้นลม้ตาย หรือผูท่ี้รอดชีวิตแต่ตอ้งทนทุกขท์รมานจากสารกมัตภาพรังสี เป็นโรคลูคีเมีย (มะเร็งเมด็เลือดขาว) ท่ีค่อยๆ
คร่าชีวิตผูค้นเหล่านั้นไปอีกจ านวนมากมาจดัแสดงไวใ้ห้คนท่ีสนใจจะรับรู้ถึงขอ้มูลท่ีท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงของ
เมืองท่ีส่งผลไปทัว่ทั้งญ่ีปุ่นไดดู้กนั เรียกไดว้่าเป็นพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเป็นส่ิงเตือนใจให้ระลึกถึงความสูญเสียอนัยิ่งใหญ่ใน
วนัท่ีนางาซากิโดนพิษร้ายของสารพลูโตเนียมไปเกือบทั้งเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ไชน่าทาวน์นางาซากิ” 1 ใน 3 แห่งของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงถือว่าเป็นไชน่าทาวน์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 
และเป็นเพียงแห่งเดียวท่ียงัคงมีสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้ๆ หลงเหลืออยู ่มีทั้งซุ้มประตูทางเขา้ท่ีสวยงามโดดเด่น รวมทั้ง
อาคารบา้นเรือนแบบจีนดั้งเดิมซ่ึงส่วนใหญ่เปิดเป็นร้านอาหารจีน ซ่ึงเมนูท่ีข้ึนช่ือของยา่นไชน่าทาวน์แห่งน้ี คือ “ซาระอุ
ด้ง” และ “จัมปง” นอกจากน้ียงัมีร้านคา้มากมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของฝากท่ีหลากหลายในราคาท่ีไม่แพง 

 

จากนั้นพาท่านเปล่ียนบรรยากาศเป็น “นั่งกระเช้า” เพ่ือข้ึนสู่จุดชมวิว “ภูเขาอินาซะ” (Mount Inasa) โดยภูเขาอินาซะอยู่
ใกลก้บัตวัเมืองนางาซากิ โดยภูเขาแห่งน้ีมีความสูงอยูท่ี่ 333 เมตร จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาจะสามารถเห็นวิวท่ีสวยงาม
ของเมือง และยิ่งวิวตอนกลางคืนจะติด 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่น ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเรียกกนัว่า ยาเคอิ 
(Yakeio) โดยจะมีอีก 2 แห่งนั่นคือ ภูเขาฮาโกดาเตะ (Hakodate) และภูเขาร็อคโกะ (Rokko) ด้านบนนั้ นบอกเลยว่า
สะดวกสบายเพราะมีเสาส่งสัญญาณมากมายรวมทั้งร้านอาหารอีกดว้ย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร (2) 

ทีพ่กั : APA HOTEL NAGASAKI หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม นางาซาก ิ– ศาลเจ้ายูโตคุ อนิาริ – ช้อปป้ิง โทสุพรีเมีย่มเอาท์เลท็ – หมู่บ้านยูฟูอนิ – บ่อน า้แร่นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่อ) – เบปปุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 



 

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

น าท่านเดินทางสู่เมือง “ซากะ” จงัหวดัเล็ก ๆ บนเกาะคิวชูท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของเคร่ืองป้ันดินเผาโดยเฉพาะจากเมือง 
อาริตะ (Arita) และอุทยานประวติัศาสตร์ท่ียอ้นหลงัไปจนถึงยุคยาโยอิ (Yayoi) หรือประมาณ 300 ปีก่อนคริสกาล ... 
เพ่ือเดินทางสู่ “ศาลเจ้ายูโทคุ อนิาริ” ศาลเจา้ยิง่ใหญ่แห่งเมืองซากะและสวยงามติดอนัดบั 1 ใน 3 ของศาลเจา้ท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของญ่ีปุ่น รองจากศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ เมืองเกียวโต และศาลเจา้คะซะมะ เมืองอิบารากิ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.168 เป็นศาลเจา้
ประจ าตระกูลนาเบะชิมะ ผูป้กครองเมืองซากะในยคุสมยัเอโดะ เป็นศาลเจา้ชินโตท่ีสร้างข้ึนเพ่ือถวายแด่เทพอินาริ เทพ
ท่ีประทานผลเก็บเก่ียวอนัอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบนัมีผูศ้รัทธาไปสักการะขอความส าเร็จดา้นธุรกิจการคา้และความปลอดภยั
จากอุบติัเหตุทั้งปวง ภายในบริเวณศาลเจา้ยงัมีเทพอิวาซะกิซ่ึงเป็นเทพเจา้แห่งความรักอยูด่ว้ยซ่ึงไม่เคยผิดหวงัสาหรับผู ้
มาขอพรเร่ืองความรัก สถานท่ีแห่งน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงของฉากในละคร “กลกิโมโน” ดว้ยเช่นกนั อิสระให้ท่านไดเ้ดินชม
และบนัทึกภาพตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง “โทสุพรีเมีย่มเอาท์เลท็” เป็นพ้ืนท่ีชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ มีร้านคา้ของแบรนด์ชั้นน าและแบ
รนดท์อ้งถ่ินมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, 
Samsonite และอ่ืน ๆ อีกมากมาย มาท่ีน่ีสามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทั้งผูห้ญิง ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอนิ” หมู่บา้นเล็ก ๆ ทางตอนกลางของจงัหวดัโออิตะ มีช่ือเสียงในเร่ือง
ของน ้ าพุร้อน 1ใน16 เมืองออนเซนช่ือดงัของญ่ีปุ่น จนกลายเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ อากาศท่ีน้ีจะเยน็กว่าท่ีฟุคุโอ
กะ และเป็นตน้แบบ “หมู่บ้าน OTOP”ของญ่ีปุ่น ภายในหมู่บา้นมีร้านคา้ การฝีมือมากมายขายของน่ารักๆ สไตลญ่ี์ปุ่น 
ตกแต่งสวยงาม บางร้านตกแต่งออกแนวเก๋ไก๋แปลกตา  รวมไปถึงร้านขนมท่ีปรุงสด ๆ ร้อน ๆ ... อิสระ ให้ท่านเลือกซ้ือ
ของท่ีระลึกมากมาย ดา้นในยงัมี “Flora Village” เป็นทีมปาร์คสไตลย์โุรปท่ีตกแต่งไดอ้ยา่งน่ารัก และเม่ือเดินจนสุดทาง
ของย่านร้านคา้ จะพบกบั “ทะเลสาบคินริน” ทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลงั  อีกดา้นหน่ึงท าเป็นทางเดิน 
บริเวณนั้นจะมีร้านอาหารญ่ีปุ่น และจากทางเดินริมทะเลสาบสามารถเดินไปยงั “ศาลเจ้าเทนโซ” ซ่ึงเป็นศาลเจา้เล็กๆท่ี
อยูริ่มทะเลสาบ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน ้ าแร่ท่ีเป็นบ่อ
โคลน จดัเป็นเมืองท่ีมีรีสอร์ทน ้าแร่มากท่ีสุดนกัท่องเท่ียวสามารถลองแช่น ้ าแร่หลายหลากชนิดได ้... เพ่ือน าท่านเดินทาง
ชม “จิโกกุเมกุริ” หรือ “บ่อน า้แร่นรก” บ่อน ้ าพุร้อนธรรมชาติ ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการระเบิดของภูเขาไฟประกอบดว้ยแร่



 

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

ธาตุท่ีเข้มข้นอาทิก ามะถนัแร่เหล็กโซเดียมคาร์บอเนต เรเดียมเป็นตน้และมีความร้อนเกินท่ีจะลงอาบได ้มีลักษณะ
แตกต่างกนัไปในเมืองเบปปุทั้งหมด8 บ่อตั้งช่ือให้น่ากลวัตามลกัษณะภายนอกท่ีเห็น (ไกด์จะน าท่านเยีย่มชม 2 บ่อ) 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

  ทีพ่กั : BEPPU SEA WAVE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

 

วนัทีส่ี่ เบปปุ – คติะควิชู – อุโมงค์ดอกวสิทเีรียทีส่วนคาวาชิฟูจิ – ท่าเรือโมจิ – ฟุกุโอกะ – ช้อปป้ิง เทนจิน & คาแนล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “คติะควิชู” สัมผสัมนตเ์สน่ห์แห่งเกาะคิวชู เป็นเมืองท่ีอยูท่างเหนือสุดของเกาะคิวชู เป็นจุดเช่ือมต่อทั้ง
ทางบกและทางน ้า ระหว่างเกาะคิวชูและเกาะฮอนชู ผา่นทางช่องแคบคนัม่อน ท าให้คิตะคิวชู ไดถู้กพฒันาให้เป็นเมือง
อุตสาหกรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นดว้ยเน่ืองจากเป็นเมือง ท่ีมีทรัพยากรท่ีสมบูรณ์ และยงัเป็น เมืองแห่งภาพยนตร์อีกดว้ย ... 
เพ่ือพาท่านเดินทางไปยงั “อุโมงค์ดอกวิสทีเรียที่สวนคาวาชิฟูจิ” (Kawachi Fuji Garden) ตั้ งอยู่ภายในเมืองคิตะคิวชู 
(Kitakyushu) ของจงัหวดัฟูกุโอกะ (Fukuoka) ท่ีน่ีเรียกไดว้่าเป็นแลนดม์าร์กแห่งหน่ึงในการท่องเท่ียวเมืองคิตะคิวชู ให้
ท่านไดต่ื้นตาต่ืนใจไปกบัความอลงัการงานสร้างของอุโมงคด์อกไมข้องท่ีน่ี ซ่ึงอุโมงค์ดอกวิสทีเรียแห่งสวนคาวาชิฟูจิ
นั้นข้ึนช่ือมาก ๆ ว่าเป็นจุดชมและถ่ายภาพดอกวิสทีเรีย (Wisteria) ท่ีสวยมาก ๆ โดยช่วงท่ีเราสามารถมาชมอุโมงค์ได้
สวยท่ีสุดของปีจะอยู่ประมาณช่วง 20 เมษายน – 06 พฤษภาคม โดยอุโมงค์ดอกวิสทีเรียมีความยาวประมาณ 100 เมตร 
ดอกวิสทีเรียจะท้ิงก่ิงกา้นพร้อมดอกสีม่วงเขม้ ม่วงอ่อน ขาว และชมพูไล่เฉดสีห้อยลงมาจากอุโมงค์ไมท่ี้คลุมตลอด
เส้นทางเดิน (ข้ึนอยูต่ามสภาพอากาศ) ให้ท่านไดช้มบรรยากาศสวยงามตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 



 

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

 

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านไป “ท่าเรือโมจิ” (Mojiko) เป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างเกาะคิวชูกบัเกาะใหญ่ฮอนชู และเคย
เป็นท่าเรือส าคญัท่ีใชใ้นการติดต่อคา้ขายกบันานาชาติระหว่างช่วง ค.ศ. 1900 ซ่ึงปัจจุบนัไดย้า้ยไปอยูท่ี่ท่าเรืออ่ืนแลว้ 
ท่าเรือโมจิจึงถูกเปล่ียนให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเพราะมีการอนุรักษ์ตึกเกาะสไตลย์ุโรปเอาไวม้ากมายตั้งแต่ยุคเมจิ ... 
น าท่านเดินชมอาคารต่าง ๆ ในสไตล์ยโุปร อาทิ อาคารสถานีรถไฟโมจิโกะอนัเก่าแก่เป็นอาครารสถานีแรกของรถไฟ
สายคาโงะชิมะ, อาคารคลบัเฮา้ท่ีคร้ังหน่ึงเคยใชเ้ป็นอาคารรับรองให้กบัอลัเบิต ไอสไตน์เม่ือคร้ังมาเยี่ยมญ่ีปุ่น, เวิ้ง
ท่าเรือริมน ้ า ซ่ึงในเวิ้งน้ีจะมีสถานท่ีน่าสนใจอยู่หลายแห่ง เช่น ท่าเรือ อาคารจดัแสดงงานศิลปะ และห้างไคเคียว 
พลาซ่า(KaiKyo Plaza) เป็นอาคาร 2 ชั้น 2 อาคารท่ีเช่ือมต่อกนัดว้ยทางเดินท่ีชั้น 2 มีร้านขายของทอ้งถ่ินมากมาย
รวมทั้งร้านอาหารดว้ยและพ้ืนท่ีโล่งกวา้งริมน ้าดา้นหนา้ยงัมกัจะมีกลุ่มนกัแสดงเปิดหมวกมาประจ าอยูท่ี่ดว้ย 

  

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี “คาแนลซิตี”้ อาณาจกัรหรูแห่งการชอ้ปและความบนัเทิงหลายรูปแบบท่ีรวมไวใ้นท่ีเดียวของ
เมืองฟุกุโอกะ ทั้ งโรงหนัง, game center, โรงแรมและร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้ งแบรนด์ ญ่ีปุ่นแท้และแบรนด์
ต่างประเทศรวมกว่า 250 ร้าน ส่วนใครชอ้ปจนตาลายอยากแวะเติมพลงั ก็มีร้านอาหารเปิดบริการหลากหลายประเภท 
และบนชั้น 5 มี Ramen Stadium เป็นอีกแหล่งท่ีมีฮากะตะราเมนให้ลองชิมกนัดว้ย ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือก “ชมและ
ซ้ือ” สินคา้มากมายในราคาท่ีน่าพอใจตามอธัยาศยั…แลว้น าท่านชอ้ปป้ิงต่อท่ี  “เทนจิน ช้อปป้ิงมอลล์” ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมี
ช่ือเสียงของ  ฟุคุโอกะ ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงห้างสรรพสินคา้ใหญ่ ๆ ทั้งห้างอิเซตนั มิตสึโคชิ รวมทั้งร้านคา้ใตดิ้นมากมาย
ให้ท่านได ้“ชมและซ้ือ” สินคา้ต่างๆ อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์
, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผ้า และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ ในราคาน่าพอใจตามอธัยาศยั ถนนหลายๆสาย     ในยา่นน้ีถูกจดั
ให้มีการแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมคัรเล่นในช่วงของวนัหยดุสุดสัปดาห์ อีกทั้งร้านคา้รถเข็น หรือ “ยะ
ไต” ร้านอาหารริมทางราคายอ่มเยาว ์ เป็นท่ีนิยมของชาวญ่ีปุ่น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเกเล็ก ๆ ท่ีเปิดให้บริการตั้งแต่
หัวค ่าจนถึง ตี 2  ซ่ึงจะมีลูกคา้แวะเวียนมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 



 

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

  ทีพ่กั : APA FUKUOKA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า ฟุกุโอกะ – สนามบิน ( 11.35 – 14.55 น. ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่“สนามบินฟุคุโอกะ เกาะควิชู” 

1140 เดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะโดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 649 

1540 ถึงสนามบินสุวรรณภูมกิรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 
อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 44,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 40,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 40,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 33,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญีปุ่่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 

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

อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 25 วนั 

 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ 
ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่า และฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทั ฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถา้วีซ่าไม่ผา่น ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 
 
 



 

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

หมายเหตุ 
 

1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืน ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ 
ขอให้ท่านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้  าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า  6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทั ฯ แลว้ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ต่าง ๆ ทั้งหมด 

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง... 


