
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 สะสมไมลไดแลววันน้ีทุกท่ีน่ัง 50 % 

 บริการบนเคร่ืองระดับมารตรฐาน  

 นํ้าหนักกระเปาจุได 20 กิโลกรัม 

... นําทานสัมผัสความสวยงามแหงเกาะใต ดินแดนธรรมชาติ.. 

... นําทานเต็มอิ่มกับโลกแหงจินตนาการ สัมผัสหมูบานฮอนแลนด อันสวยงาม ... 

... ใหทานแชน้ําแรออนเซ็น น้ําแรเพ่ือสุขภาพ เมืองน้ําแรช่ือดัง ... 

... พบกับความเจริญ ทันสมัย สินคามากมาย แหลงช็อปปงช่ือดังแหงฟุกุโอกะ ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

วันแรก  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

21.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผูโดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นําทานผานขั้นตอนการ

เช็คอินของ สายการบินไทย ประตู 4 เคานเตอร D 

วันท่ีสอง  ฟุกุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ  – ปราสาทคุมาโมโต   - เมืองอะโสะ – สวนสตอเบอรร่ี 

01.00 น. เหิรฟาสู สนามบินฟุกุโอกะ  ประเทศญ่ีปุน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 

ชั่วโมง / เวลาทองถิ่นจะเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว “ฟุกุโอกะ” เปนเมืองเล็ก 

ๆ ของแดนอาทิตยอุทัย ใครไดไปสัมผัสแลวจะหลงใหลเสนหของเมืองน้ีที่แมจะเต็มไปดวยตึกสูงระฟา แตก็

แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมืองเล็ก ๆ แหงน้ีจึงมีทั้ง 2 อารมณใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส 

เสนหของฟูกูโอกะ เลื่องชื่อจนไดรับการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA Week ใหเปนเมืองที่นาอยูที่สุดในเอเชีย 

ขณะที่สหประชาชาติทํานายวาเมืองน้ีเปนเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากลาสเวกัส  

นําทานชม “ศาลเจาดาไซฟุ”วัดชินโตเกาแกและมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เปนที่สถิตของเทพเจาแหง

ความรู จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหวขอพร เพื่อการศึกษาไมเวนแตละวัน บรรยากาศภายในศาลเจาดา

ไซฟุเปนศาลเจาที่รมร่ืนไปดวยแมกไมขนาดใหญที่ทอดยาวสูลําธารสัมผัสไดถึงความสงบของจิตใจ ชาวญ่ีปุนที่

ไปนมัสการขอพรน้ันจะตองมีพิธีการต้ังแตลางมือในบอนํ้าใหสะอาด จากน้ันก็จะใชเหรียญ 5 เยน ซึ่งมีรูตรง

กลาง โยนลงไปตรงบอดานหนาของเทพเจา พนมมือไหว พรอมกับตบมือ 3 คร้ังแลวกมลงกราบ เปนอันเสร็จ

พิธี และระหวางทางเขาศาลเจาจะมี “ นํ้าเตา ” แขวนอยูเต็มไปหมดซึ่งเชื่อกันวาถาเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใสลงไป

ในนํ้าเตาแลวเทพเจาจะคุมครองเด็กปลอดภัย  …  

เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานเดินทางสูเมืองคุมาโมโต อิสระใหทานพักผอนตาม

อัธยาศัย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงคร่ึง) .. พาทาน

ชม ปราสาทคุมาโมโต ประเทศญ่ีปุน เปนประสาทที่สรางใน

ป ค.ศ. 1607 (พ.ศ.2150) นับเปนปราสาทสําคัญมากแหง

หน่ึงของญ่ีปุน ชวงกอสราง มีการปลูกตนแปะกวย เพื่อเปน

หลักประกันวาผูอยูอาศัยในปราสาทจะมีอาหารรับประทาน

หากมีการรบเกิดขึ้น คงกลายเปนที่มาของชื่อปราสาทอีกชื่อวา จินแนน-โจ (ปราสาทแหงตนจินโกะ หรือแปะกวย) 

พื้นที่อาณาบริเวณของปราสาทยาวประมาณ 9 กิโลเมตร รวมพื้นที่บริเวณปราสาท ราว 980,000 ตารางเมตร ตัว

ปราสาทมีหอคอยสูง 2 หอ ทําใหสามารถมองไดรอบทิศจากมุมสูง หอใหญจะสูง 30 เมตร (ประมาณตึก 10 ชั้น) หอ

เล็กสูง 19 เมตร ปราสาทเดิมถูกทําลายดวยไฟ ในป ค.ศ. 1877 (พ.ศ. 2420) และไดสรางใหมในป ค.ศ. 1960 (พ.ศ.



  

โคงของฐานปราสาทที่เปนหินโคงสวยไลระดับไปจนถึงตัวปราสาท เทคนิคที่สวยงามกลับทําใหศัตรูยากที่จะเขาถึง

หรือโจมตีได  .. หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองอะโสะ (ASO CITY) นําทานสูฟารมสตอเบอรร่ี อิสระใหใกลชิด

กับบรรดาผลของสตอเบอรร่ีที่อวดสายตา และใหทานลิ้มรสผลสดๆจกตน และถายภาพเก็บเปนที่ระลึก  

พักท่ี  ASO GRANDVIRIO HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว 

  
 

 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม ...พักผอนกับสปารีสอร ทแบบญ่ีปุนแทๆ ใหทานไดอาบนํ้าแร หรือเรียก

อีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา การอาบนํ้าแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีนํ้า

มีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น 

วันท่ีสาม อุทยานแหงชาติอะโสะ– น่ังกระเชาสูภูเขาไฟอะโสะ  - คุมาโมโต – น่ังเฟอรร่ี (ใหอาหารนกนางนวล )    

                    เฮาทเทนบอช หมูบานฮอนแลนด 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  จากน้ัน นําทานเดินทางสู อุทยาน

แหงชาติอะโส ( Mt.Aso) เปนที่ต้ังของภูเขาไฟอะโส ภูเขาไฟที่ยังไมดับสนิทและยัง

ครุกรุนอยู ซึ่งมีปากปลองภูเขาไฟที่ใหญที่สุดในโลก  .. นําทาน น่ังกระเชาไฟฟา  

(Ropeway) (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) สู ยอดภูเขาไฟที่มีความสูง 1 ,592 เมตร ชมปาก

ปลองที่เบื้องลางเปนนํ้ากํามะถันสีมรกต แลดูเหมือนทะเลสาบที่สงบน่ึงทามกลางหุบ

เขา พรอมควันไอพวยพุงอยูตลอดเวลา พรอมใหทานไดบันทึกภาพความประทับใจ

ของ ลาวา ที่ยังรอนระอุอยางใกลชิด  .. หลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับเมืองคุมาโมโต  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 จากน้ันนําทานเดินทางสุ ทาเรือเฟอรร่ี  เพื่อนําทานน่ังเรือสูฝงชิมาบารา 

บนเรือทานสามารถชื่นชมบรรยากาศความสวยงามของอาวชิมาบารา 

และทานสามารถใหอาหารนกนางนวลไดตามอัธยาศัย  พรอมถายภาพ

เก็บความประทับใจ ..  จากน้ันนําทานเดินทางสู เขาชม เฮาส เทนบอช 

หรือ หมูบานฮอลแลนดชม เฮาสเทนบอช หมูบานฮอลแลนด  ของ

ประเทศญ่ีปุน ที่รวมสถาปตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมขนานแทของ

ชาวฮอลแลนดและดัชทรวมไวดวยกัน พรอมสนุกสนานต่ืนเตนกับสิ่งอํานวยความสะดวกนานัปการ ทานสามารถ

ถายรูปกับบรรยากาศรอบๆ ไดอยางสนุกสนาน ทั้งกังหันแบบฮอลแลนด ทุงดอกไม ตางๆ ไมวาจะเปนทุงดอกทิว

ลิป, ทุงดอกกุหลาบ, หรือแมกระทั่งลองเรือชมบรรยากาศของเฮาสเทนบอชไดอยางสบายใจ หรือทานที่ชอบความ

ต่ืนเตนเชิญที่ โรงภาพยนตร และสวนสนุกแบบตะวันตก เชน HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากนํ้า



  

ทวมใหญ ฟาผาที่ทําไดเหมือนจริงอยางนาทึ่ง พรอมชมทิวทัศนอันสวยงามของเมืองน้ี , FUTURE CAST 

THEATER GRAND ODYSSEY ใหทานรวมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตรการตอสูสุดยิ่งใหญนอกอวกาศที่มีทาน

เปนดารานําแสดงดวย รับรองไดเลยวาทานจะประทับใจไปอีกนาน 

  

 

 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  แบบคูปอง เพื่อใหทานใชเวลากับสวนสนุกอยางเต็มท่ี 

** ยามค่ําคืนทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของสวนสนุกท่ีประดับดวยแสงไฟหลากสี อยางตื่นตาตื่นใจ ** 

พักท่ี WATER MARK HOTEL HUIS TENBOSCH หรือเทียบเทา 4 ดาว 

 

 

 

 

 

วันท่ีสี่ ซาเซโบะ -  ฟุกุโอกะ -  วันนันโซอิน  - ชอปปงเท็นจิน - คะแนล ซิตี้ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   ..  นําทานเดินทางกลับสูเมือง

หลวงแหงเกาะใต เมืองฟุกุโอกะ ใหทานเก็บภาพความสวยงามของสองขางทาง 

อิสระพักผอนตามอัธยาศัย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ..  จากน้ันนําทาน

เดินทางสู วัดนันโซอิน  วัดแหงน้ีมีนักบวชที่มีความเปนมืออาชีพมากพอกับ

จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาแวะชม จีงสามารถใหคําแนะนําไดอยางทั่วถึง วัด

แหงน้ียังเปน 1 ใน 3 ที่แสวงบุญหลักของชาวชิโกกุ Nanzoin เปนวัดหลักใน 88 ที่สักการะบูชาของเมืองชิโกกุ และ

ยังเปนจุดสวดมนตแรกของชาวเขา Koya Shingon จุดเดนของวัดแหงน้ีคือมีพระพุทธรูปสําริดปางไสยยาศนขนาด

ใหญที่สุดในจังหวัดประดิษฐานอยูที่น่ันดวย วัดแหงน้ีสรางแลวเสร็จในเดือนกันยายน ป ค.ศ. 1995 และมี

ประชาชนมาเที่ยวชมมกกวา 1 ลานคนในทุก ๆ ป 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากน้ันนําทานสู “คะแนล ซิตี้” แหลงชอปปงขนาดใหญของเมืองฟุกุโอกะ ..

เพียบพรอมไปดวย โรงภาพยนตรกวา 13 โรง, สวนสนุกธีมปารคขนาดใหญและทันสมัย , รานคามากมายกวารอย

ราน ใหทานไดเลือก “ชมและซื้อ” สินคามากมายในราคานาพอใจตามอัธยาศัย  ...  นําทานชอปปงยานการคาที่มี

ชื่อเสียง ณ เทนจิน ชอปปง มอลล เพลิดเพลินกับการจับจายซื้อของที่ระลึกอยาง จุใจกับแบรนดเนมมากมาย และ

เคร่ืองใชไฟฟา กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเลนเกม  หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา 



  

เสื้อผาแบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน เคร่ืองสําอางยี่หอดังของญ่ีปุนไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK 

II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย  ** อิสระอาหารค่ํา เพื่อใหทานช็อปปงอยางเต็มอิ่ม ** 

พักท่ี NISHITETSU GRAN HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีหา ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  นําทานเดินทางสู สนามบินฟกุุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 

11.45 เหิรฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 649 

15.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพ พรอมความประทับใจ 

 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
ผูใหญ 2 + เด็ก 1 

(มีเตียง) 

ผูใหญ 2 + เด็ก 1 

(ไมมีเตียง) 
พักเดี่ยว 

21 – 26 ม.ค. / 12 – 16 ก.พ. 

26 ก.พ. – 2 มี.ค. 
42,900 39,900 38,900 8,000 

12 – 16 มี.ค. 44,900 41,900 40,900 8,000 

SAKURA 26 – 30 มี.ค. 45,900 42,900 41,900 8,000 

 

อัตราคาบริการรวม 

คาต๋ัวเคร่ืองบินกรุงเทพ-ญ่ีปุน-กรุงเทพ, ภาษีสนามบินทุกแหง, คาธรรมเนียมภาษีนํ้ามัน, คาประกันภัยทางอากาศ , คาที่พักระดับ

มาตรฐานตามรายการ, คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยวตามโปรแกรม, คารถโคชปรับอากาศเดินทางตามรายการ, คาอาหารทุกมื้อ

ตามรายการ / คานํ้าหนักสัมภาระตามที่สายการบินกําหนดทานละ 20 กิโลกรัม / ทุกที่น่ังมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหน่ึงลานบาท 

(เงื่อนไขตามกรมธรรม) / มัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง  

อัตราคาบริการไมรวม 

คาทิปกระเปาขึ้นหองพัก / คาทิปไกดทองถิ่น และคาทิปหัวหนาทัวร คนขับรถ ไกดทองถิ่น / คาทําหนังสือเดินทาง / 

คาธรรมเนียมวีซาญ่ีปุน / คาธรรมเนียมวีซาที่ไมใชพาสปอรตไทย / คานํ้าหนักเกินพิกัดที่สายการบินกําหนด / คาใชจายสวนตัว

ตางๆ เชน คาโทรศัพท คาอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ/คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 



  

กรุณาเตรียมคาทิป วันละ 500 เยน รวม 3,000 เยน ตลอดการเดินทาง 

สํารองท่ีน่ัง   * ชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท พรอมแจงชื่อเปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * สวนท่ีเหลือ ชําระ

ท้ังหมดกอนการเดินทาง 15 วัน 

เอกสารที่ตองใช: หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใชไดจนถึงวันเดินทางตองไมต่ํากวา 6 เดือน 

>>   การสํารองท่ีน่ังจะเกิดการยืนยันวาเดินทาง เมื่อทานแฟกซสําเนาการชําระคาบริการและไดรับการยืนยันจากพนักงานขาย

เทาน้ัน กรณีไมไดรับความสะดวก กรุณาติดตอเบอร 02-3477580-4 / 081-3528261 

>>   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆกอนเดินทางอยางนอย 10 วัน ซึ่งจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อไม

สามารถทํากรุปไดอยางนอย 16 ทาน   หรือเกิดสถานการณบางอยางท่ีทําใหไมเกิดความสะดวกตอการเดินทางทางบริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการหรือนําคณะเดินทางโดยไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยแตมี

ผูดูแลเมื่อทานเดินทางถึงแตละประเทศ 

 

>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และ

จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุ

สุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลตางๆ หรือคาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนท้ังทางตรงหรือ

ทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ ตอการตอบปฏิเสธการเขาและ

ออกเมืองของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาหรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

>>   เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

>>   อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวรข้ึนโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีท่ีมีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับ

ราคาทัวรหรือสายการบินปรับข้ึนคาธรรมเนียมตาง ๆเชนคาภาษีนํ้ามัน หรือภาษีสนามบินตางๆ / หรือรัฐบาลของประเทศ

ตางๆประกาศปรับราคาคาบัตรผานประตูสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ 

>>   กรณีท่ีทานชําระมัดจําหรือชําระคาทัวรแลวตองการยกเลิกการเดินทาง ตองทํากอนการเดินทางอยางนอย 45 วัน โดยนับ

เฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนคาใชจายใหตามจริง(ยกเวนคาวีซา),กรณียกเลิกการเดินทาง

เน่ืองจากปวยตองนําสงใบรับรองแพทยเพื่อทําเร่ืองกับสายการบินและโรงแรมท่ีพัก และตองรอฟงผลตอบรับวาสามารถทํา

เร่ืองคืนไดหรือไม/กรณีท่ีชําระคาใชจายเปนบัตรเครดิต และตองการยกเลิกทานตองยอมรับเง่ือนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและคา

ดําเนินการจายบัตรเครดิตท่ีทางธนาคารทําการเรียกเก็บ/ อน่ึงตั๋วเคร่ืองบินและโรงแรมท่ีพักเปนราคาแบบหมูคณะหาก

ตองการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทานอาจมีคาใชจาย กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีอีกคร้ังกอนยกเลิกหรือ

เปลี่ยนแปลง 

>>    การท่ีทานไมเดินทางตามรายการ อาจทําใหตองมีคาใชจายเพิ่ม 

>>   เมื่อทานทําการชําระคามัดจําทัวรเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขางตนทุกประการ 


