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คิวชูเกาะใต ้  วนั 
(ฟกุโุอะ - หมู่บา้นยุฟอุนิ - เบ็ปปุ - ยานะกาวะ - ซากะ - นันโซอนิ) 

วนัเดินทาง -  ก.พ./ -  มี.ค./ -  มี.ค.  
โดยสายการบินไทย 

  

วันแรกของการเดนิทาง สนามบินสุวรรณภมูิ  

22.00 น. คณะพร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออก ชัน  ประตูหมายเลข  แถว D สายการบินไทย หวัหนา้ทวัร์ และ 

 เจา้หนา้ที รอตอ้นรบัพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นกระเป๋าและเอกสารการเดินทาง 
 

วันทสีองของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภมูิ  - ฟกุโุอกะ  - หมู่บ้านยุฟอูนิ - เบ๊ปป ุ

01.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฟกุโุอกะ (Fukuoka) โดยเทียวบินที TG 648   (ใชเ้วลราาเดินทาง 5.10 ช.ม.) 

.  น. ถึง สนามบินฟุกุโอกะ เกาะคิวชู (Kyushu) ประเทศญีปุ่ น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและการศุลกากรแล้ว (เวลาท้องถินที

 ประเทศญีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย  ช.ม.) เมืองฟุกุโอกะ เคยถูกจดัให้เป็นเมืองทีน่าอยู่ติดอนัดบั 1 ของ Asia‘s Best City เนืองจาก

ประชากรมีคุณภาพชีวติทีดีรวมทงัระบบสาธารณูปโภคทีดีและทวัถึง ปัญหามลพษินอ้ย ถือเป็น 

 เมืองทีเพียบพร้อมในทุกๆ ดา้น เดินทางสู่ เมืองโออิตะ (Oita) ทีมีภมิูประเทศเป็นภูเขาไฟ ทงัที 

 ระเบิดแลว้และบางลูกยงัคุกรุ่นอยู ่มีทีราบระหว่างภูเขาอนัอุดมสมบูรณ์ เดินเทียว “หมู่บ้านยุฟุอิน” 

 (Yufuin) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ริมทะเลสาบคินริน ซึงเป็นทะเลสาบทีมีปลาพนัธ์ุหายากอาศยัอยูต่าม 

 ธรรมชาติ มีแม่นาํและภูเขายฟุูเป็นพรมแดนธรรมชาติกนัระหว่างหมู่บา้นยฟุอิุนและเมืองเบ๊ปปุ  

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีปุ่ น 

.  น. นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเบ๊ปป ุ(Beppu) เมืองนาํแร่ แหล่งนาํพุร้อนทีมีชือเสียงทีสุดบนเกาะคิวชู 

  มีประสิทธิภาพในการรักษาโรค นาํชม “บ่อนําแร่จิโคก”ุ เป็นบ่อนาํแร่ทีมีสีสันตามธรรมชาติ มี 

 ทงับ่อสีเขียว สีแดง สีฟ้า และบ่อโคลนเดือด ทีอดัแน่นดว้ยแร่ธาตุเขม้ขน้ แต่ละบ่อมีความลึก 

 เฉลียประมาณ  เมตร และความร้อนสูงสุดประมาณ  องศาเซลเซียส ส่งกลินแร่ฟุ้ งอบอวล 

 ไปทวัหุบเขา และจะมีควนัพวยพุ่งออกมาจากรอยแตกของหิน เป็นธรรมชาติรังสรรคท์ีไม่เหมือน 

 ทีใด จากนนันาํท่านเช็คอินสู่ทีพกั  

.  น. อาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลงัรับประทานอาหารแลว้  อิสระให้ท่านพกัผ่อนกบัการ “แช่ออนเซ็น” ภายในโรงแรมทีพกั ผ่อนคลายร่างกายจากการเดินทางและ

เดินเทียว ซึงการแช่ออนเซ็นจะช่วยบรรเทาการเมือยลา้ เลือดลมไหลเวียนดี ผิวพรรณเปล่งปลงั ซึงทางโรงแรมจะมีบริการชุดยกูาตะ 

พกัค้างคืน ณ Beppu Wan Royal Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันทสีามของการเดินทาง เบ๊ปป ุ– ยานะกะวะ - ซากะ - ฟุกโุอกะ  

07.3  น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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08.3  น. เดินทางสู่ ยานะกะวะ (Yanagawa) “เมืองแห่งนาํ” หรืออกีสมญานามคือ “เวนิสแห่ง 

 คิวชู” (ระยะทาง 157 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ช.ม.) ในตวัเมืองมีคลองยาวกว่า  

  กิโลเมตร ถูกสร้างขนึในช่วงตน้ศตวรรษที  เพอืเป็นช่องทางระบบชลประทาน 

 โดยใชน้าํจากแม่นาํชิคโุกะ ปัจจุบนัใชเ้ป็นเส้นทางล่องเรือท่องเทียว นาํท่าน “ล่องเรือ” 

 ชมทิวทศัน์สองฝังคลอง ซึงจะมีตน้หลิวขนึขนานไปกบัลาํคลอง คนพายเรือจะใชไ้ม ้

 พายดา้มยาวดนัเรือให้ล่องไปในลาํคลอง 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีปุ่ น (เมนูอูนางิ - ข้าวเสิร์ฟด้วยปลาไหลนาํจืดปรุงรสด้วยซอส ทีขึนชือของยานะกะวะ) 

.  น. เดินทางสู่ เมืองซากะ (Saga) (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  นาที) เมืองเก่า 

 แก่ทางประวติัศาสตร์และเป็นหนึงในเมืองทีเลก็ทีสุดของญีปุ่ น มีชือเสียงดา้นเซรามิคและ 

 เป็นทีตงัของ “ศาลเจ้ายโูทะคุอินะริ” (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึนในปี1687 เป็น 1 ใน 

 3 ศาลเจา้อินาริทีใหญท่ีสุดในญีปุ่ น (อกี 2 แห่งคือ ศาลเจา้ฟชิุมิอินาริ (Fushimi Inari  

 Shrine) ในจงัหวดัเกียวโต และศาลเจา้คาซามะอินาริ (Kasama Inari Shrine) ในจงัหวดั 

 อบิารากิ) เป็นทีสถิตยข์องเทพเจา้แห่งอาหาร เสือผา้ และบา้นเรือน เป็นหนึงในศาลเจา้ 

 ยอดนิยมทีมีผูค้นเดินทางมาสักการะ โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมอนังดงามตระการตาทงั ฮนเด็น (Honden) อาคารหลกัของศาลเจา้ 

และ โรมง (Romon) ประตูทางเขา้สีแดงชาด  หรือจะเป็นเครืองรางยอดนิยมอยา่ง อุมะคุอิคุ โอะมะโมะริ (Umaku-iku Omamori) ทีผู ้

เดินทางมาสักการะศาลเจ้าแห่งนีเชือว่าช่วยให้สิงทีหวงัเป็นจริงได ้จากนันเดินทางกลบัสู่ เมืองฟุกุโอกะ (ระยะทาง  ก.ม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ  ช.ม.)  มีเวลาให้ท่านเดินเทียวชมย่านช้อปปิงชือดงัใจกลางเมือง “เทนจิน มอลล์” (Tenjin Underground Mall)  

แหล่งรวมร้านคา้หลากหลายประเภท ทงัสินคา้แฟชนั เครืองใชไ้ฟฟ้า เครืองประดบั เครืองสาํอาง ร้านขายยา ร้านอาหาร ฯลฯ 

18.00 น. อาหารคําแบบบุฟเฟ่ต์ยาคนิิค ุณ ภัตตาคารญีปุ่ น  

พกัค้างคืน ณ New Otani Hotel Hakata หรือเทียบเท่า 
 

วันทสีีของการเดินทาง ฟุกุโอกะ  - ศาลเจ้าดาไซฟุ - วัดนนัโซอิน - คะแนลซิต ี

.  น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. นาํท่านแวะชมและถ่ายรูปกบั “ฟกุโุอกะทาวเวอร์” สิงก่อสร้างทีสูงทีสุดในฟุกุโอกะ และเป็นหอคอย 

 ริมทะเลทีสูงทีสุดในญีปุ่ น มีความสูง  เมตร มีโครงสร้างเป็นรูปทรงสามเหลียมเรขาคณิต ทีปูดว้ย 

 กระจกสีฟ้าแบบครึงแผน่ จาํนวนกว่า ,  แผน่ ทวัดา้นนอกของตวัหอคอย ซึงส่องแสงสะทอ้นสีฟ้า 

 ใสดูสวยงาม จนถูกยกให้เป็นแลนดม์าร์กสาํคญัประจาํเมืองฟุกุโอกะ จากนนัเดินทางสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ  

 เท็มมังงุ” (Dazaifu Shrine) เป็นศาลเจา้ลทัธิชินโตทีมีชือเสียง สร้างขึนในปีค.ศ.  เพอืถวายแก่ตน้ไม ้

 โดยเฉพาะตน้บ๊วยนานาชนิด ทีมีมากกว่า  สายพนัธุ์ รวมทงัตน้ทอ้ดว้ย และยงัเป็นสถานทีจดัพิธีกรรม 

 และงานเทศกาลต่างๆ มากมาย เช่น พิธีอุโซะกะเอะ (พิธีทดแทนการโกหก) ซึงจดัขนึ 

 ในช่วงตน้เดือนมกราคม ซึงเป็นการบูชาดวงวิญญาณของซุกะวะระ มิชิซาเนะ เพอืให้ 

 เปลียนคาํโกหกทงัหมดทีทาํไวโ้ดยไม่เจตนาในปีทีผา่นมาให้กลายเป็นเรืองทีดีและ 

 ความโชคดีสาํหรับปีทีจะมาถึง เป็นตน้ ระหว่างทางเดินทางศาลเจา้ จะผา่นร้านคา้ต่างๆ  

 หลายร้าน ตกแต่งร้านน่ารักๆ และห้ามพลาดในการลองชม “ขนมโมจิรสบ๊วย” ซึงเป็น 

 ขนมทีขึนชือของเมืองนี 
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.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีปุ่ น 

.  น. นาํท่านเดินทาง “วัดนันโซอิน” (Nanzoin Temple) ทีประดิษฐานพระพทุธรูปปาง 

 ไสยาสน์ (พระนอน) ขนาดใหญ่ทีสุดในญีปุ่ น มีความยาว  เมตร สูง  และหนกั 

 ประมาณ  ตนั มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกบัรูปปันพระใหญ่ทีเมืองนาราและ 

 คามาคูระ สร้างขึนเมือปีค.ศ.  ซึงทางวดันนัโซอินไดบ้ริจาคเงินช่วยเหลือพระใน 

 ประเทศพม่าหลายครัง จึงมีการตอบแทนดว้ยการมอบพระสารีริกธาตุเป็นการ พรเพือ 

 ความเป็นสิริมงคล จากนนัเดินทางสู่ “คะแนล ซิตี” (Canal City) ห้างสรรพสินคา้ที 

 ถูกออกแบบขึนมาโดยสถาปนิกชาวฝรังเศส มีเอกลกัษณ์ รวบรวมสิงอาํนวยความสะดวกไวที้นีป็นทงัแหล่งชอ้ปปิงและเอน็เทอร์เทน 

 ขนาดใหญ่ เปรียบดงัเป็นเมืองเลก็ๆ เมืองหนึง เพราะมีลาํคลองไหลผ่านกลางห้างดว้ย  

.  น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคารญีปุ่ น (เมนู ชาบู ชาบู)  

พกัค้างคนื ณ โรงแรมเดิม 
 

วันทห้ีาของการเดินทาง   ฟกุโุอกะ - กรุงเทพฯ  

.  น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินฟกุโุอกะ  

.  น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ  โดยเทียวบินที TG 6497(ใชเ้วลาเดินทาง  ช.ม.)  

.  น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ 

◌ం◌ం◌ం  ◌ం◌ం◌ం  

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

รายการ ราคาต่อท่าน พักเดยีวจ่ายเพมิ 

คา่ทวัรผ์ูใ้หญ ่(พกัหอ้งละ 2 ทา่น)  
คา่ทวัรเ์ด็ก (ตํากวา่ 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  มเีตยีง 
คา่ทวัรเ์ด็ก (ตํากวา่ 6 ปี) พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีง 

62,000.- บาท 
55,700.- บาท 
49,600.- บาท 

7,300.- บาท 

อัตรานรีวม 
1.  ตัวเครืองบิน สายการบินไทย ชนัประหยดั เส้นทาง กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ  รวมค่านาํมนัเชือเพลิง และภาษีสนามบิน (ณ วนัที  

ธนัวาคม )  
2. โรงแรมทีพกัระดับ  ดาว ตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั รวม 3 คืน (พกัห้องละ  ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ในโรงแรม 

3.  รถปรับอากาศ (ขนาด  ทีนงั) นาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง  

4.  ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบ ุ

5.  อาหารตามระบุในโปรแกรม 

6.  หวัหนา้ทวัร์ นาํเทียวและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

7.  ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลระหว่างทวัร์ ท่านละ , 00,000 บาท 
 

อัตรานไีม่รวม 

1.  ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพกั, ค่าอาหารทีสงัมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
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2.  ค่าเครืองดืมและอาหารทีสงัพิเศษในร้านอาหาร ทีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

3.  ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิม 7 % 

4. ทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิน  

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

 

เงอืนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย  วันก่อนการเดนิทาง พร้อมชําระมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง  

 ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ ชําระทังหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั   

การยกเลกิการเดินทาง 

* หากมีการยกเลิกการเดนิทาง จะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย  วันทํางาน มฉิะนนับริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิมัดจํา  

      ทงัหมด 

* หากวีซ่าท่านยืนผ่านแล้ว และแจ้งยกเลิกก่อนออกตัวเครืองบนิ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคนืค่าทัวร์ 

หมายเหตุ 

1.  บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทาง ตาํกว่า 5  ท่าน โดยทีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้  

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุ

งาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทงันีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด  

3. เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที 

 ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิในการใชบ้ริการนนัๆตามทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้เมือง 

 อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 

** รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสมเนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศเหตุการณ์ทาง

การเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ **  

 
 
 

มาตรการผ่อนปรนสําหรับการเดินทางเข้าประเทศญีปุ่ น ตงัแต่  ตุลาคม  

รายละเอียดการผอ่นปรนขอ้บงัคบั 

โดยหลกัการแลว้ การตรวจ COVID-  เมือเดินทางมาถึงทีสถานีกกักนั การกกัตวัในสถานทีต่างๆ เช่น ทีอยู่อาศยัของตนเองหรือทีพกัในโรงแรม

นนัไม่จาํเป็นอีกต่อไป   

ผูเ้ดินทางกลบัและผูที้จะเดินทางเขา้ประเทศทุกคนจะตอ้งแสดงใบรับรองการฉีดวคัซีน COVID-  ทีถูกตอ้ง ซึงแสดงวัคซีน  โด๊สตามบัญชีใช้ใน

กรณีฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก (WHO) หรือใบรับรองผลตรวจ COVID-  ทีเป็นลบก่อนออกเดินทาง การทดสอบ COVID-  ตอ้งดาํเนินการ

ภายใน  ชวัโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศ/ภมูิภาคเดิม 
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Vaccine name Major manufacturer 
 COMIRNATY intramuscular 
injection 
 COMIRNATY RTU intramuscular 
 Injection 
 

 Pfizer 
 BioNTech 
 Fosun Pharma 
 

 Spikevax intramuscular injection  Moderna 

 Vaxzevria intramuscular injection  AstraZeneca 

 Covishield  Serum Institute of India 

 JCOVDEN intramuscular injection  Janssen 

 COVAXIN  Bharat Biotech 

 Nuvaxovid intramuscular injection  Novavax 

 COVOVAX  Serum Institute of India 

 Covilo 

 BBIBP-CorV 

 Inactivated COVID-19 Vaccine (Vero Cell) 

 Sinopharm/Beijing Institute of Biological Products 

 CoronaVac 

 COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated 
 Sinovac 

 CONVIDECIA  CanSino Biologics 

 

และต้องลงทะเบียนในเวบ็ Visit Japan โดยเตรียมสําเนาพาสปอร์ต 

 และใบรับรองการฉีดวคัซีน สําหรับใช้อัปโหลดในเวบ็  


