จุดเด่นทัวร์
 บินสายการบินการบินไทย (TG) น้ าหนักสัมภาระ 30 กก. ไม่จากัดจานวนชิน้
 ชมแหล่งธรรมชาติที่เป็ น UNSEEN ของญี่ปุ่น พร้อมอาบออนเซ็นเพื่อสุขภาพ
 เที่ยวเมืองคุมาโมโต้ ต้นกาเนิดหมีคุมะมง ชมปราสาทคุมาโมโต้ (ภายนอก)
 เดินเล่น เมืองโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น
 ชมเทศกาลประดับไฟฤดูหนาว FLORANTE MIYAZAKI กว่าล้านดวง
 หุบเขาทาคาชิโฮ สวรรค์บนดิน ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์น่าหลงไหล
 ไม่ตอ้ งไปไกลถึงเกาะอีสเตอร์ ก็ใกล้ชิดกับรู ปปั้นโมอาย ได้ง่ายๆ
 ไม้กางเขนในทะเล ครัซซี The Sea of Cross”
 ตามหารักแท้ ค้นหาความมหัศจรรย์แห่ง ศาลเจ้ายูโดะ
 ช้อปปิ้ งถุงโชคดี หรื อ ลักกี้แบค (1-3 ม.ค. 63)
วันศุกร์ ที่ 27 ธ.ค. 62
21.00 น.

กรุงเทพฯ

พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ฯ คอยให้
การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง

วันเสาร์ ที่ 28 ธ.ค. 62
00.50 น.

(1)

(2)

กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ (ภายนอก) – เมืองโบราณซากุระโนะ
บาบะ โจไซเอ็น – ศาลเจ้าคุมาโมโต้ อินาริ - เมืองคิริชิม่า - แช่ ออนเซ็น

 ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8106 Charter Flight
(ใช้เวลาบิน 5.30 ชัว่ โมง) บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

08.20 น.

ถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็ นเมือง
ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิ ชย์ ** สาคัญมาก !! ประเทศญี่ ปนไม่
ุ่ อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก
ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรั บและจับ ** (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง กรุ ณาปรั บนาฬิกาของ
ท่านให้เป็ นเวลาท้อ งถิ่น เพื่ อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านการตรวจตราหนั ง สื อเดิ น ทางและพิ ธีการ

เที่ยง
บ่าย

18.00 น.

ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว ... ออกเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มีความร่ มรื่ น และเป็ นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
สมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1887) และเป็ นเมืองปากประตูสู่อุทยานแห่ งชาติอะโสะ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั
ของภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว … นาท่านชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก)
ตัว ปราสาทที่ ต้ ังตระหง่ านอยู่บ นเนิ น เขากลางเมื อ งคุ ม าโมโต้ ในสถาปั ต ยกรรม
คลาสสิกที่มีความสวยงาม อายุกว่า 420 ปี ภายในปราสาทมีห้องโถงเป็ นที่เก็บสมบัติ
วัตถุมีค่า รู ปภาพปราสาทต่างๆ และได้รับฉายา ปราสาทดา สร้างขึ้นโดยขุนพลผูโ้ ด่ง
ดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 ภายในเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินเล่น เมืองโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น (Sakura-No-Baba Josaien) ที่ต้ งั อยู่บริ เวณเชิงเขา
ของปราสาทคุ มาโมโต้ มีเอกลัก ษณ์ มากๆจากการถูก ออกแบบและตกแต่ งสไตล์ยอ้ นยุค เพื่อให้เข้ากับ
บรรยากาศเมืองโบราณและดูกลมกลืนไปกับปราสาทคุมาโม้นั่น เอง มีร้านค้าเยอะแยะมากมายแถมยังถูก
จัดสรรพื้นที่ อย่างเป็ นระเบี ยบ อย่างร้านที่เด่นๆก็จะเป็ นร้านขายของที่ระลึก และร้านขายขนมขึ้นชื่อของ
เมืองคุมาโมโต้ อย่างร้านที่เด่นๆก็จะเป็ นร้านขายของที่ระลึก และร้านขายขนมขึ้นชื่อของเมืองคุมาโมโต้
นอกจากนี้ยงั มีส่วนที่เป็ นพิพิธภัณฑ์วาคุวาคุซะ โดยมีความพิเศษกว่าพิพิธภัณฑ์ทวั่ ไปคือ สิ่ งของที่จดั แสดง
อยูน่ ้ นั ผูเ้ ข้าชมสามารถหยิบจับได้ สายแชะต้องมาลองใส่ กิโมโนดูซกั ครั้ง (ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และ
เช่าชุดกิโมโน) ... นาท่านชม ศาลเจ้าคุมาโมโต้ อินาริ (Kumamoto Inari Shrine) ศาลเจ้าของนิกายชินโตที่มี
ความเก่าแก่น้ ีถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1496 มาจากความเชื่อและศรัทธา และส่วนหนึ่งในการปกป้องปกป้อง
ปราสาทคุ มาโม้โต้ (Kumamoto Castle) จากสิ่ งชั่วร้ ายทั้งปวง ... จนได้เวลาอัน ควร ออกเดิ น ทางสู่ เมื อ ง
คิริชิม่า เป็ นเมืองที่ต้งั อยูใ่ นจังหวัดคะโงะชิมะ ... เดินทางถึงเมืองคิริชิม่า นาท่านเช็คอินเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
 รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม
 พักค้างคืน ณ โรงแรม ACTIVE RESORT KIRISHIMA
 หรือเทียบเท่า
สั มผัสกับการอาบน้ าแร่ ญี่ปุ่น เพื่ อเป็ นการพักผ่ อนจากการที่ได้ เหน็ดเหนื่ อยกับการเดินทางหรื อทากิจกรรมมาตลอด
ทั้งวัน ** การแช่ น้าแร่ ธรรมชาติเป็ นวัธธรรมดั้งเดิมและเก่ าแก่ อองชาวญี่ปุ่นมาช้ านาน จนปัจจุบันยังคงได้ รับการ
รักษาและสื บทอดต่ อเนื่ องกันมาเป็ นอย่ างดี และเป็ นที่ร้ ูจักกันอย่างแพร่ หลายในนานาประเทศ ซึ่ งเชื่ อว่ าช่ วยในเรื่ อง
การบารุงการไหลเวียนโลหิต

วันอาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 62 (3)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

18.00 น.

เกาะเอโอชิม่า – โอนิโนะ เซ็นตะคุอติ ะ – ซันเมสเสนิชินัน – ศาลเจ้ ายูโดะ –
ชมเทศกาลประดับไฟฤดูหนาว FLORANTE MIYAZAKI

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดิ น ทางสู่ เกาะเอโอชิ ม่ า เกาะเล็ก ๆ ใกล้ก ับ ชายฝั่ งทะเลของมิย าซากิ
เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ดว้ ยสะพาน ล้อมรอบด้วยหาดทรายขาว และเป็ นป่ า
ดิบทึบบริ เวณตรงกลางเกาะ ทางเดินรอบเกาะมีระยะทางเพียง 1.5 กิโลเมตร ...
นาท่านชมหิ นยักษ์ โอนิโนะ เซ็นตะคุอิตะ (Devil's Washboard) ตะกอนจาก
น้ าทะเลจากยุคโบราณ ประมาณ 700 ล้านปี ที่ผ่านมา (หิ นทรายที่แข็ง และโคลนได้มีการทับถมซ้ าแล้วซ้ า
เล่า) ได้ถูกคลื่นซัดทับถมเป็ นเวลานาน ที่เหลือเพียงอย่างเดียวตอนนี้ เป็ นสิ่งเดียวที่สามารถเห็น และซ้อนกัน
เหมือนจาน คุณสามารถเห็นสิ่งเหล่านี้เป็ นระยะทางกว่า 8 กิโลเมตรจากชายฝั่งชิงเต่า ถึงคินชาคุจิมะ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ซันเมสเสนิชินัน เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานนัก
ตั้งอยู่บริ เวณเชิ งเขาชัน ภายในเป็ นสวนกว้างติ ดทะเลที่ มีรูปปั้ นโมอาย 7 ตัว
ตั้ง อยู่ สวนแห่ ง นี้ เป็ นเพี ย งแห่ ง เดี ย วในโลกที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตจากหมู่ เกาะ
EASTER ประเทศชิ ลี ที่ เป็ นสถานที่ ด้ งั เดิ มของรู ปปั้ นโมอายให้ท าการสร้ าง
เลียนแบบได้ ... จากนั้นนาท่านชม ศาลเจ้ายูโดะ อยูท่ ี่ชายฝั่งทะเลนิชินนั ถูกสร้างขึ้นเพื่อบิดาของจักรพรรดิ
องค์แรกของญี่ปุ่น ศาลเจ้าสีสนั สดใสแห่งนี้ ถูกสร้างฝังตัวอยู่ในถ้า ริ มหน้าผาหันหน้าออกทะเล ทาให้ได้วิว
ทิวทัศน์ที่งดงาม ซึ่งมีเรื่ องเล่าว่าจักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่นเติบโตขึ้นมาจากน้ านมที่ไหลออกมาจากหินที่มี
รู ปร่ างคล้ายเต้านมภายในถ้ า ทาให้ถ้ านี้ ยังมีชื่อเสี ยงเรื่ องความรัก การให้กาเนิ ดบุตร และการ
แต่งงานด้วย ภายนอกถ้ าจะมีทางเดิ นริ มหน้าผาที่หันหน้าออกทะเลเป็ นแนวยาว และจะมีหิน
ก้อนหนึ่ งที่มีเชือกผูกเอาไว้พร้อมกับถ้วยเซรามิค ที่เชื่อกันว่าถ้าโยนลูกบอล (มีขายที่ศาลเจ้า)
ลงถ้วยได้จะโชคดี โดยผูห้ ญิงจะโยนด้วยมือขวา ส่วนผูช้ ายจะโยนด้วยมือซ้าย ... ออกเดินทางสู่
เมืองมิยาซากิ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคคิวชู เป็ นจังหวัดที่หนั ออกสู่ ทะเลตั้งแต่
ทิ ศ เหนื อ ที่ แหลมฮิ ว กะ ยาวเป็ นชายฝั่ ง ทะเลทางตะวัน ออก จรดทางใต้ที่ แหลมโทอิ ทาง
ตะวัน ตกเป็ นที่ ราบ สู งและขุน เขา เป็ นเมือง ท่ าทางตะวันออกเฉี ยงใต้ที่เป็ นศูน ย์ก ลางทาง
เศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ ยวที่ สาคัญ “ใช้ชีวิต อย่างสบายๆ” คื อค าพู ด ที่ บ รรยายความเป็ น
ชาวเมืองมิยาซากิ เมืองที่ท่านสามารถทิ้งชีวิตประจาวันยุง่ ๆ และมาใช้ชีวิตอย่างช้าๆ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูปิ้งย่าง และ ซูซิ
นาท่านแวะชม งานเทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Florante, Miyazaki
ตระการตาด้วยดวงไฟกว่าล้านดวง รู ปแบบในครั้งนี้ คือ ดอกไม้และ

ทานองเพลง คุณสามารถเห็นแสงไฟหลากสี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของ Florante Mayazaki
 พักค้างคืน ณ โรงแรม JAL CITY MIYASAKI หรื อเทียบเท่า
วันจันทร์ ที่ 30 ธ.ค. 62 (4)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

15.30 น.
18.30 น.

ยูมะกุเซะ – ครัซซี (The Sea of Cross) – หุบเอาทาคาชิโฮ – อะโสะ - แช่ ออนเซ็น

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองฮิวกะ ตั้งอยูท่ างตอนเหนือของจังหวัดมิยาซากิ
นาท่านชม ยูมะกุเซะ แหลมที่ยนื่ ออกไปในมหาสมุทรแปซิฟิก ชายฝั่งทะเลที่นี่เป็ นชายฝั่งแบบเว้าลึก โดด
เด่นด้วยทางน้ าที่ซบั ซ้อนคัน่ กลางระหว่างหน้าผา หน้าผาที่นี่มีความสูง 70 เมตร และคลื่นน้ าทะเลที่ซดั สาด
เข้าที่หน้าผา เป็ นทัศนี ยภาพที่มีเสน่ ห์ยิ่งนัก หน้าผาหิ นที่เปลือยเปล่าได้แสดง
ให้เห็นถึงรอยแยกหิ นแบบรู ปเสาได้อย่างชัดเจน รอยแยกหินรู ปเสานี้ได้ก่อตัว
ขึ้นเมื่อลาวาจากภูเขาไฟระเบิดได้เย็น และแข็งตัว ที่มาของชื่อ "ยูมะกุเซะ" เป็ น
ความคิดที่มาจากความจริ งที่ว่าหินที่นี่มีสีคล้ายคลึงกับม้า ดังนั้นชื่อสถานที่น้ ีจึง
เรี ยกว่า “ยูมา-โนะ-เซนากะ” (หลังม้า) (คาว่า “ยูมา” หมายถึง ม้าในภาษาญี่ปุ่น)
… นาท่านชม ครัซซี (The Sea of Cross) เป็ นบริ เวณพื้นที่ของมหาสมุทรที่
จะเห็นเครื่ องหมายไม้กางเขนในทะเลเมื่อมองมาจากประภาคาร แหลมนี้ เป็ น
ลักษณะของชายฝั่งที่เว้าลึก “รู ปไม้กางเขน” เกิดจากลักษณะภูมิประเทศที่แคบและถูกกัดเซาะโดยแม่น้ าทา
ให้เกิ ด เป็ นรู ป ไม้ก างเขนในทะเล เพราะรู ปไม้ก างเขนมีลกั ษณะคล้ายกั บตัว อัก ษรคัน จิ ข องญี่ ปุ่น 叶(
หมายถึง “สมปรารถนา”) จึงเป็ นที่มาของเรื่ องการอธิฐานขอพรที่ทะเลแห่งนี้แล้วจะสมปรารถนา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ านเดิ น ทางสู่ หุ บ เอาทาคาชิ โฮ หรื อเรี ยกอีก ชื่ อหนึ่ งว่า ทาคาชิ โฮะ เป็ นหนึ่ งในแหล่งท่ องเที่ ย วทาง
ธรรมชาติที่มีชื่อเสี ยงของจังหวัดมิยาซากิ อยูไ่ ม่ไกลกับภูเขาไฟอะโซะ ซึ่งเกิดจากรอย
แตกของภูเขาที่มีแม่น้ าโกคาเซะตัดผ่าน2ข้างจะเป็ นหิ นสูงชัน เหมือนหน้าผาที่เกิดจาก
การระเบิด ของภู เขาไฟจนมีรูปร่ างคดเคี้ยวเหมือนมังกร ซึ่ งจะมีน้ าตกมินาอิโนทาคิ
ที่สูงถึง 17 เมตร อยู่ในช่องเขานี้ ให้วิวที่สวยงามที่ต ัด กันน้ าตกที่ไหลเอื่อยๆ ลงมาที่
ธารน้ าสีน้ าเงินอมเขียว กับความเขียวขจีของแมกไม้ และหินสีเทา
ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอะโสะ ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ
 พักค้างคืน ณ โรงแรม ASO PLAZA
หรื อเทียบเท่า
สั มผัสกับการอาบน้ าแร่ ญี่ปุ่น เพื่ อเป็ นการพักผ่ อนจากการที่ได้ เหน็ ดเหนื่ อยกับการเดินทางหรื อทากิจกรรมมา
ตลอดทั้งวัน **การแช่ น้าแร่ ธรรมชาติเป็ นวัธธรรมดั้งเดิมและเก่ าแก่ อองชาวญี่ ปุ่นมาช้ านาน จนปัจจุบันยังคง

ได้ รับการรักษาและสื บทอดต่ อเนื่ องกันมาเป็ นอย่างดี และเป็ นที่ร้ ู จักกันอย่ างแพร่ หลายในนานาประเทศ ซึ่ งเชื่ อว่ าช่ วยใน
เรื่ องการบารุงการไหลเวียนโลหิต

วันอังคารที่ 31 ธ.ค. 62 (5)
เช้า

ห้ ามพลาด
บ่าย

15.00 น.
16.00 น.
18.00 น.

อะโสะ – หมู่บ้านยูฟูอนิ - ช้ อปปิ้ งโทสึพรีเมีย่ มเอาท์ เล็ต – ฟุคุโอกะ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอนิ หมู่บา้ นเล็กๆ ที่ต้งั อยูบ่ นที่ราบกลางหุบเขาของจังหวัดโออิตะ บนเกาะคิวชู ...
เชิญท่านเดินเล่นชม หมู่บ้านยูฟูอนิ หมู่บา้ นต้นแบบ OTOP ของญี่ปุ่น ปัจจุบนั มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาถึงวันละ
11,000 คน ภายในหมู่บา้ นมีร้านค้าการฝี มือมากมาย ชมร้านเครื่ องแก้ว
ร้านขนมญี่ปุ่นปรุ งสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่
ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์ที่หายากนานา
ชนิดอยูอ่ าศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ
Milch Yufuin ชีสคัพ ที่อร่ อยที่สุดในโลก / B Speak โรลเค้กชื่อดังของยูฟูอิน /ทะเลสาบคิรินโกะ
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งของท่าน)
ออกเดินทางสู่ โทสึพรีเมีย่ มเอาท์ เล็ต ... เชิญท่านช้อปปิ้ งที่ โทสึพรีเมีย่ ม
เอาท์ เล็ต เป็ นเอาท์เล็ต มอลล์ข นาดใหญ่ ซ่ึ งอาคารออกแบบในสไตล์
แคลิฟอร์ เนี ยใต้ ที่ ได้รับความนิ ยมมากที่ สุด ในภู มิ ภ าคคิ ว ชู ให้ท่าน
สนุ กสนานกับการเลือกซื้อสิ นค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษ
สุด อาทิ Adidas, Burberry, Coach, Dolce&Gabbana ฯลฯ
ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่ งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ เมืองที่โด่งดังมาจากอุตสาหกรรม
ผ้าไหม ฮากาตะโอริ และตุ๊กตาดินฮากาตะ
นาท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พกั เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย (ร้านค้าเฉพาะย่านเทนจิน จะปิ ดบริ การตอน 6 โมงเย็น)
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู
 พักค้างคืน ณ โรงแรม NISHITETSU GRAND  (ย่านใจกลางเมือง) หรื อเทียบเท่า

วันพุธที่ 1 ม.ค. 63 (6) ฟุคุโอกะ – ช้ อปปิ้ ง Lucky BAG (ถุงนาโชค) – กรุงเทพฯ
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พกั แล้วนาท่านช้อปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซื้อของฝาก
หรื อชิมของอร่ อยแบบไม่ตอ้ งเดินทางไปไหนไกล ไปหากันได้ที่สถานี Hakata ที่ตึก Deito ซึ่งเชื่อมต่ออยู่
กับตัวสถานีเลย ตึกนี้มี 3 ชั้น คือชั้นใต้ดิน ชั้น 1 และชั้น 2 โดยร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยูท่ ี่ช้นั 1
มีท้งั โซนที่เรี ยกว่า Hakata Souvenir Street บริ เวณนั้นยังมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีท้งั ขนมหรื อของฝากยอดฮิต
ทัว่ ๆ ไปไม่ว่าจะเป็ น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอื่นๆ อีกมากมาย

13.30 น.

16.30 น.
19.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ คาแนล ซิตี้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็ นศูนย์รวมร้านค้า และร้านอาหารขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ริมน้ า ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่ งนี้ ดว้ ย นอกจากนั้นยังมี
โรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตูเ้ กมส์ รวมทั้งโรงแรมอีก 2 แห่ ง ถูกออกแบบมาให้เป็ น
พื้นที่เปิ ดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสนั ที่แปลกตาเพื่อให้ได้บรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่น
ใจ มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มี
ร้านอาหารให้บริ การหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุ่น และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่
ไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ช้ นั 5 จะมีส่วนที่เรี ยกว่า ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีร้านราเมนที่มา
จากส่วนต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งราเมนสไตล์ฟุคุโอกะที่เรี ยกว่าฮากาตะราเมนด้วย
- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิ้ งแบบมุงหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดของฟุคุโอกะ ตลอดทั้ง
สองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากว่าร้อยร้าน
สินค้าก็มีเลือกซื้อมากมายประเภททั้งเสื้อผ้า ของกิน ของใช้ ส่วน
ใหญ่จะเป็ นสินค้าทัว่ ๆ ไป ทีเด็ดของที่นี่คือร้านที่มีสินค้าจากเต้าหู ้
มีท้งั มาสก์เต้าหูท้ ี่ข้ ึนชื่อของที่นี่ และผลิตภัณฑ์น้ าเต้าหูแ้ ท้ๆ ของ
ฟุกุโอกะที่ตอ้ งลอง
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างเต็มที่)
ห้ามพลาด !! ช้อปปิ้ ง Lucky BAG (ถุงนาโชค) จากร้านค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่จดั สินค้าของ
เขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจ าหน่ ายในราคาพิเศษสุ ด ซึ่งจะทาเฉพาะในช่ วงปี ใหม่
ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคมนี้เท่านั้น
ออกเดินทางสู่สนามบิน
เหินฟ้ากลับสู่กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 8109 Charter Flight
(ใช้เวลาบิน 5.30 ชัว่ โมง) บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องฯ

23.00 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……พร้อมความประทับใจ 

อัตราค่าบริการ สาหรับคณะอย่างต ่า 35 ท่าน
ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง)
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
หมายเหตุ กรณีตอ้ งการเดินทางโดยที่นัง่ ชัน้ ธุรกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 25,000 บาท

54,900 บาท
9,500 บาท
42,900 บาท
54,500 บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
• ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
• ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน และประกันภัยทุกแห่ง
• ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่ องจาก
อุบตั ิเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
• น้ าหนั ก กระเป๋า 40 กิโลกรัม สาหรับที่ นั่งชั้นธุ รกิ จ และน้ าหนั ก กระเป๋า 30 กิ โลกรัม สาหรับที่ นั่ง ชั้นประหยัด
กรณีน้ าหนักเกินจากที่กาหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าปรับสาหรับน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้
• ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า, ค่าทาหนังสือเดินทาง
• ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง
• ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการชาระเงิน
• กรุณายืนยันการเดินทาง และชาระเงินมัดจา ภายใน 48 ชัว่ โมงนับจากการสารองที่นัง่ ท่านละ 10,000 บาท และ
กรุณาส่งอีเมลหน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทางเพื่อทาการจองที่นัง่ ในกรณีเดินทางชั้นธุรกิจ มัดจาท่านละ 20,000 บาท
• ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 25 วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง (ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน / ค่าวีซา่ )
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
3. ยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน
ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทัวร์
4. ยกเว้นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่
นัง่ กับสายการบิน และค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่า
ทัวร์ท้งั หมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากว่ามีการนาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
ด้ว ยเหตุ ผลใดๆ ก็ ต ามที่ ก องตรวจคนเข้าเมื อ งพิจ ารณาแล้ว หรือ โดนปฎิ เสธการเข้าเมื อ งทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนื อการณ์ควบคุ ม
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม
6. เมื่ อท่านตกลงชาระค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ ังหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับเงื่อ นไขข้อ ตกลงต่ างๆ
ทั้งหมด

