นําท่านสัมผัสความสวยงามของสวนสไตล์ญี่ปุ่นและธรรมชาติของเมืองฟุกุโอกะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
อร่ อยจุใจกับบาร์ บิคิว ท่ามกลางธรรมชาติอนั งดงามบนเกาะโนโกโนชิม่า
ผ่อนคลายด้วยการแช่ออนเซ็นและซาวน่าที่ให้ท้งั ความสบายและเพื่อสุ ขภาพ
สัมผัสการอบทรายร้อนริ มทะเลที่มีชื่อเสี ยงของเมืองเปบปุ พร้อมกับชมวิวแบบพาโนราม่าของอ่าวเปบปุ
เพลิดเพลิดกับร้านแผงลอยติดริ มนํ้าสไตล์ญี่ปุ่น
อิ่มอร่ อยกับองุ่นที่ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์เก็บผลไม้สดๆ ในสวน
ล่องเรื อแม่น้ าํ ยานากาว่าพร้อมดื่มดํ่ากับบรรยากาศของเมืองเก่าและสี สันของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ริมสองฝั่งแม่น้ าํ
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กําหนดการเดินทาง 19 – 24 ตุลาคม 2556
วันแรก

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมเพรี ยงกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3
เคาเตอร์ D เจ้าหน้าที่เวิลด์ไวด์ บาย บิ๊ก คอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันทีส่ อง

กรุ งเทพฯ – ฟุกุโอกะ – อาบนํา้ แร่ /ซาวน่ า – Ohori Park – ศาลเจ้ าดาไซฟุ – Canal City Hakata

00.50 น.

 เหิ นฟ้ าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะโดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

08.00 น.

ถึ ง ท่ า อ า ก า ศ ย า น น า น า ช า ติ ฟุ กุ โ อ ก ะ (FUKUOKA) ผ่ า น พิ ธี ต ร ว จ ค น เ ข้ า เ มื อ ง แ ล ะ ศุ ล ก า ก ร
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ มิ น าโตะ (MINATO) ให้ ท่ า นได้ ผ่ อ นคลายความเมื่ อ ยล้ า จากการเดิ น ทางด้ว ยการ
แช่น้ าํ แร่ ธรรมชาติ ที่ลอ้ มรอบไปด้วยพืชพรรณสี เขียว และยังมี ซาวน่าหิ น (STONE SAUNAS) ซึ่ งเป็ นซาวน่า
แบบใหม่ไว้คอยบริ การอีกด้วย (ท่ านสามารถเลือกได้ แค่ อย่ างใดอย่ างหนึ่งเท่ านั้น)

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําท่านชม โอโฮริ ปาร์ ค (OHORI PARK) ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองฟุกุโอกะ
สวนแห่งนี้เต็มไปด้วยธรรมชาติและทะเลสาบขนาดใหญ่ ถูกล้อมรอบ
ด้วยต้นไม้ใหญ่นอ้ ยบนทางเท้ายาวรอบทะเลสาบกว่า 2 กิโลเมตร ท่าน
จะได้ชื่ นชมความงามของสวนสไตล์ญี่ปุ่นและกิ จกรรมการปั่ นเรื อ
หงษ์ภายในสวนแห่งนี้ดว้ ย
ชม ศาลเจ้าดาไซฟุ (DAZAIFU SHRINE) ศาลเจ้าแห่ งลัทธิ ชินโตที่เก่าแก่
ที่สุด สร้ างเป็ นอนุ สรณ์ สถานแด่ “มิชิซาเนะ ซึ งาวาระ” (Sugawara no
Michizane) กวีเอกและนักปราชญ์ของญี่ปุ่นในยุคเฮอันเริ่ มสร้างเมื่อปี 1591
ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปั้ นวัวเทพเจ้านอนอยู่ ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าถ้าได้
ลูบหัวและเขาของวัว จะทําให้หายจากอาการเจ็บป่ วยและจะโชคดี ประสบ
ความสําเร็ จในเรื่ องการเรี ยน
และ แคแนล ซิ ต้ ี ฮากาตะ (CANAL CITY HAKATA) เป็ นศูนย์การค้าและความบันเทิงขนาดใหญ่ของฟุกุโอ
กะ ขนานนามว่าเป็ น "เมืองที่อยูใ่ นเมือง" ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม
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โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลางศูนย์กลางค้า ท่านสามารถชม “ระบํานํ้าพุประกอบ
ดนตรี ” ได้ตรงบริ เวณ Sun Plaza Stage ริ มคลองในทุกๆ ชัว่ โมง
คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหาร เมนู “มิซึทากิ” เป็ นอาหารพื้นเมืองของชาวฟุกุโอกะ มีประวัติศาสตร์
มาไม่ต่าํ กว่าร้อยปี เป็ นอาหารประเภทหม้อไฟ นํ้าต้มกระดูกไก่ผสมเนื้อไก่ ตุ๋นจนซุปหวาน

 นําท่านเข้าที่พกั Hilton Fukuoka Sea Hawk Hotel หรื อ เทียบเท่า
วันทีส่ าม

Nokonoshima Island Park – Marinao City Fukuoka – Yatai ร้ านริมทางสไตล์ ญปี่ ุ่ น

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ โนโกโนชิ ม่า ไอส์แลนด์ ปาร์ ค (NOKONOSHIMA
ISLAND PARK) เกาะแห่งนี้ ต้ งั อยูบ่ นอ่าวฮากะตะ (Hakata Bay) ของเมืองฟุ
กุโอกะท่านจะได้ชมความงามของดอกไม้ที่จะเวียนกันออกดอกตามฤดูกาล
เป็ นสถานที่ที่เหมาะแก่การ “ปิ กนิกชมดอกไม้เป็ นที่สุด”

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะ เมนูบาร์ บิคิว

บ่าย

นําท่านชม มาริ นาโอะ ซิ ต้ ี ฟุกุโอกะ (MARINAO CITY FUKUOKA)
เอาท์เล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชู โดดเด่นด้วยชิ งช้าสวรรค์
และบรรยากาศอันสวยงามริ มทะเล ให้ท่านได้เพลินเพลินกับการช้อปปิ้ ง
ได้อย่างเต็มที่
และนําท่าน ชมถนนย่านนากาสุ (NAKASU) สัมผัสบรรยากาศใน
การรับประทานอาหารแบบ ยาตาอิ (YATAI) ร้ านริ มทางสไตล์
ญี่ปุ่นที่ท่านสามารถหาได้ที่เดี ยวในญี่ปุ่น คือ ที่ฟุกุโอกะ โดยเกิ ด
ตอนหลังสงครามโลก มีอาหารหลายชนิดให้ได้ลิ้มลอง เช่น ราเมง
เทมปุระ โอเด้ง ของปิ้ งๆ ย่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ลิ้มรสอาหาร
ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยก่อนภายใต้บรรยากาศใจกลางเมือง ริ ม
แม่น้ าํ พร้อมกับกลิ่นอายสมัยโชวะ

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหาร เมนูบฟั เฟ่ ต์ของทอดนานาชาติ

 นําท่านเข้าที่พกั Hilton Fukuoka Sea Hawk Hotel หรื อ เทียบเท่า
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วันทีส่ ี่

เปบปุ – บ่ อนํา้ แร่ นรก Jigoku Meguri – Takegawara Hot Spring – อบทรายร้ อน

เช้า

 รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร เ ช้ า ณ ห้ อ ง อ า ห า ร โ ร ง แ ร ม
นําท่านเดินทางสู่ เมือง เปบปุ (PEPPU) ซึ่ งได้รับการขนานนามว่า
“เมื อ งหลวงแห่ ง บ่ อ นํ้าพุ ร้ อ น” ชมบ่ อ นํ้ าแร่ นรกจิ โ กกุ เมกุ ริ
(JIGOKU MEGURI) ที่ เกิ ดจากการระเบิ ดของภูเขาไฟอาโสะ
ประกอบด้ว ยแร่ ธ าตุ ที่ เ ข้ม ข้น อาทิ กํา มะถัน แร่ เหล็ ก โซเดี ย ม
คาร์ บอเนต เรเดี ยม เป็ นต้น ซึ่ งมีความร้อนสู งเกิ นกว่าจะลงไปแช่
ได้ แต่ ท่ า นสามารถสั ม ผัส กับ กลิ่ นอายของแร่ ธ าตุ และควันที่ พ วยพุ่ง ออกมาจากนํ้า แร่ แต่ ล ะบ่อที่ มี สี และ
เอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป เช่น สี แดง สี ฟ้า สี เขียว เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีสปาเท้าไว้คอยบริ การอีกด้วย

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู “Seafood Jigoku-Moshi” อาหารทะเลนึ่ง

บ่าย

นําท่านผ่านชม ทาเกะงะวะระ ฮอตสปริ ง (TAKEGAWARA HOT SPRING) เป็ นโรงอาบนํ้าเก่าแก่ที่สุดของ
เบปปุ สร้างครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2422 ในสมัยเมจิ หลังคาดั้งเดิมมุงด้วยไม้ไผ่ อันเป็ นที่มาของชื่ อ Takegawara ซึ่ ง
แปลว่าหลังคาไม้ไผ่ ส่ วนที่เห็นในปั จจุบนั เป็ นของใหม่ ปรับปรุ งเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าพุ
ร้อนธรรมชาติมีประสิ ทธิ ภาพในการรักษาโรคต่างๆ และการ ออนเซ็น หรื อ การแช่น้ าํ แร่ จะทําให้ผิวพรรณดี
สุ ข ภาพดี แ ละผ่อ นคลายความเมื่ อ ยล้า จากการเดิ น ทางได้
และ อบทรายร้อน (BEPPU BEACH SAND BATH) ริ มอ่าว
เปบปุ อบทรายร้ อนพร้ อ มชมความงามของอ่า วเปบปุ ชาว
ญี่ ปุ่ นนํา ทรายร้ อ นมาใช้เพื่ อการพัก ผ่อนและการรั ก ษาโรค
ตั้งแต่โบราณกาล เป็ นภูมิปัญญาโบราณอย่างหนึ่ ง และทราย
ที่ นี่ช่ว ยรั ก ษาโรคผิว หนัง โรคไขข้ออัก เสบ ทํา ให้เลื อดลม
หมุนเวียนในร่ างกาย เพราะความร้อนจากทรายจะทําให้หลอด
เลือดขยายตัว ของเสี ยในร่ างกายจะถูกขับออกมากับเหงื่อ ร่ างกายจะรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย
(คนเป็ นโรคหัวใจ โรคปอด ความดันโลหิตสู งและหญิงมีครรภ์ ไม่ เหมาะการใช้ บริการนี)้
 รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม เมนู “ไคเซกิ” รู ปแบบอาหารที่เป็ นสุ ดยอดของญี่ปุ่น มีความประณี ตทั้ง
วิธีการเตรี ยมอาหารและการตกแต่ง ส่ วนสําคัญที่สุดของอาหารประเภทนี้ คือ การใส่ ความรู ้สึกถึงฤดูกาลและ
การดึงรสธรรมชาติของวัตถุดิบต่างๆ ออกมา

คํ่า

 นําท่านเข้าที่พกั Peppu Wan Royal Hotel หรื อ เทียบเท่า
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วันที่ห้า

สวนผลไม้ – ล่ องเรือแม่ นํา้ ยานากาว่ า

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านชม สวนผลไม้ ให้ท่านได้สัมผัสการเก็บองุ่นกันสดๆ ในสวน

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู “บัฟเฟ่ ต์นานาชาติ”

บ่าย

นํา ท่ า น ล่ องเรื อชมเมื องริ ม แม่ น้ าํ ยานาคาว่า (SUIGO YANAGAWA
KAWAKUDARI) ซึ่ งเกิดจากการขุดด้วยฝี มือชาวบ้านในเมืองเพื่อป้ องกันการเกิดนํ้าท่วมและจัดการนํ้าให้มี
ใช้อย่างต่อเนื่ องและเพียงพอ ปั จจุบนั แม้จะผ่านมากว่า 400 ปี แล้วก็ตาม
แม่น้ าํ ก็มิได้เหื อดแห้งแต่อย่างใดให้ท่านได้ล่องเรื อชมความงามของเมือง
เก่าและความงามของต้นไม้ริมสองฝั่งแม่น้ าํ ในฤดูใบไม้ไม้เปลี่ยนสี

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหาร เมนู “เนื้อย่างเกาหลีบฟั เฟ่ ต์”

 นําท่านเข้าที่พกั Hilton Fukuoka Sea Hawk Hotel หรื อ เทียบเท่า
วันที่หก

ฟุกุโอกะ – กรุงเทพ ฯ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ

11.35 น.

เหิ นฟ้ าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649

14.55 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

รายการนีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ทา่ นละ
เด็ก (2 – 12 ปี ) พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริ ม
เด็ก (2 – 12 ปี ) พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวชําระเพิ่ม

59,900 บาท
59,900 บาท
47,996 บาท
5,120 บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าบัตรโดยสารการบินไทย ชันทั
้ ศนาจร เส้ นทาง กรุ งเทพฯ – ฟุกโุ อกะ – กรุงเทพฯ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุในรายการ ( 2 ท่าน / ห้ อง )
 ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารครบทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ ฯลฯ
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกิน ( เรี ยกเก็บโดยสายการบิน )
 ค่าทําหนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ ต )
เงื่อนไขการจอง
1. ชําระค่ามัดจํา 50 เปอร์ เซ็นร์ ของค่าบริการทังหมด
้
ภายใน 2 วันจากหลังวันที่จอง
2. ชําระค่าบริ การส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
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3. ถ้ าจองก่อนเดินทาง 14 วัน ต้ องชําระค่ามัดจําและค่าบริการส่วนที่เหลือพร้ อมกัน
เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
1.
2.
3.
4.

ยกเลิก 45 วันก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 20 เปอร์ เซ็น
ยกเลิก 20 - 30 วันก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50 เปอร์ เซ็น
ยกเลิก 11 - 19 วันก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 70 เปอร์ เซ็น
ยกเลิก 1 - 10 วันก่อนเดินทาง หัก 100 เปอร์ เซ็นของค่าบริการทังหมด
้

หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ในกรณีที่มีจํานวนผู้ร่วมเดินทาง
น้ อยกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่)
2. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการนําเที่ยว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิด
เหตุจําเป็ น สุดวิสยั อันเนื่องมาจากการล่าช้ าของสายการบิน เหตุการณ์ประท้ วงหยุดงาน เหตุจลาจล อุบตั เิ หตุ
ภัยธรรมชาติ โดยทังนี
้ ้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ มากที่สดุ
3. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การประท้ วง และ
อื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรื อค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงเนื่องจากการนําเที่ยวนี ้
เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายให้ แก่ตวั แทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่ทา่ นชําระมาแล้ ว
กรณีที่ทา่ นปฏิเสธ หรื อสละสิทธิ์ ในบริ การที่ทางทัวร์ จดั ไว้ ให้ เว้ นแต่ได้ ตกลงล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและได้ รับ
การยินยอมอย่างถูกต้ องจากทางบริ ษัทฯเสียก่อน
4. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ย กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าออกประเทศอัน
เนื่องจากการกระทําผิดกฎหมาย หรื อเอกสารไม่ถกู ต้ อง
5. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาผู้ร่วมเดินทางเป็ นกรณีพิเศษดังนี ้
- ท่านที่สงสัยว่าอาจจะลักลอบเข้ าเมือง
- ท่านที่กําลังตังครรภ์
้
อันเนื่องจากความปลอดภัยความตัวท่าน (โปรดแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ก่อนสมัครทัวร์ )
- เด็กทารกที่อายุตํ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นๆ
(โปรดแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ก่อนสมัครทัวร์ )
6. ท่านที่ต้องใช้ รถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ในใบจอง)
7. กรณีที่ทา่ นจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ บัตรเอเปค เพื่อยกเว้ นการทําวีซ่านัน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ ้น
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8. อัตราค่าบริ การทัวร์ อาจปรับเปลี่ยนขึ ้นได้ จากการปรับราคานํ ้ามันของสายการบิน
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ ใช้ เพื่อการโฆษณาเท่านัน้
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