
P a g e  | 1 

 

KYUSHU FLOWERS 5D3N BY TG 1-5 MAY 2018 

 

 

 
 

 
 

 
 

VTG ขอน ำท่ำนสู่ดินแดน เกำะใต้สดุของประเทศญ่ีปุ่ น  
โดยสำยกำรบินไทย สู่เมืองฟคุโุอกะ  โออิตะ 

 

ฟคุโุอกะ สกัการะ ศำลเจ้ำดำไซฟ ุและสนุกกบัการเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายที ่ 
ย่ำนเทน็จิน, อสิระทอ่งเทีย่วดว้ยตวัทา่นเองภายในเมอืงฟุคุโอกะ 

โออิตะ เดนิเลน่ทา่มกลางทุง่ดอกไมน้านาพนัธุท์ีส่วนดอกไม้คจุ,ู ชมความงามของ
บอ่ก ามะถนัทีม่หีลากสสีนัทีจิ่โกขเุมกริุ, เยีย่มชมหมู่บำ้นยฟุอิุน หมูบ่า้น
เลก็ๆทีต่ ัง้อยูท่า่มกลางธรรมชาตอินัเงยีบสงบ, ชมทะเลสำบคินริน ทะเลสาบ
น ้าพรุอ้นในหมูบ่า้นยฟุุอนิ 

 

ท่ำนสำมำรถซ้ือทวัรเ์สริมไปดดูอกวิสทีเรียท่ีสวนคำวำชิฟจิูได้ 
รบัจ ำนวนจ ำกดั 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 1-5 พฤษภำคม 2561 
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วนัแรก          สนำมบินสวุรรณภมิู 

22.00 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตท่ีู 2 เคำน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวั
เดินทำง และผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็อิน โดยสำยกำรบินไทย  

 

วนัท่ีสอง         ฟคุโุอกะ >> ศำลเจ้ำดำไซฟ ุ>> โออิตะ >> สวนดอกไม้คจุ ู>> เบปป ุ 

 
 
 
 
 
 
00.50 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินฟุคุโอกะ เกำะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น  โดยสำยกำรบินไทย 

เท่ียวบินท่ี TG 648 
08.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินฟุคุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ

เมืองและขัน้ตอนศุลกำกรแล้ว น าท่านเดนิทางสู่เมืองฟุคุโอกะ เมอืงใหญ่อนัดบั 8 
ของญี่ป่น เคยได้รบัการโหวตให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นัน่เป็น
เพราะฟุกุโอกะเป็นเมอืงใหญ่ทีม่บีรรยากาศแบบสบายๆ ไมเ่รง่รบีเหมอืนโตเกยีวหรอืโอ
ซาก้า ถนนหนทางกวา้งขวาง มแีม่น ้าไหลผ่านตวัเมอืงหลายสาย มแีผงขายอาหารรมิ
ถนน (Yatai) ซึง่ดเูหมอืนจะเป็นเอกลกัษณ์ของฟุคุโอกะไปแลว้ น าท่านมนสัการ  
ศำลเจ้ำดำไซฟุ ในบรรดาศาลเจา้นับรอ้ยแห่งในญี่ปุ่ น ศาลเจา้ดาไซฟุ นับเป็นหนึ่งใน
ศาลเจา้ทีส่ าคญัทีสุ่ด ศาลเจา้แห่งนี้เป็นทีส่ถติของเทพเจา้แห่งความรู ้ซึง่มปีระวตัคิวาม
เป็นมายาวนานนับพนัปี ในแต่ละปีจะมนีักท่องเที่ยวเดนิทางมาเยอืนอย่างไม่ขาดสาย
จนถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ในญี่ปุ่ นทีไ่มค่วรพลาด อาคารศาลเจา้ทีเ่หน็ในปัจจบุนั
เป็นของที่สร้างใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 ตรงทางเข้าศาลเจ้ามรีูปปั้นวัวเทพเจ้านอนอยู่ใน
สภาพที่มนัวบัโดยชาวญี่ปุ่ นมคีวามเชื่อกนัว่าหากได้ลูบไลบ้รเิวณหวัและเขาของววัจะ
ท าใหห้ายจากอาการเจบ็ป่วย จะมแีต่โชคดเีขา้มาและประสบความส าเรจ็ในเรือ่งของ 
การเรยีน  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่เมืองโออิตะ เมอืงที่ได้ชื่อว่าเป็นเมอืงแห่งออนเซ็นและธรรมชาติที่

สวยงาม น าท่านเข้าชม สวนดอกไม้คุจู สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ในวนอุทยาน
แห่งชาติคุจู โดยภายในสวนมดีอกไม้นานาพันธุ์ที่สลบักันบานตลอดปี ในช่วงเดือน
พฤษภาคมนัน้ ภายในสวนจะมดีอกทวิลปิ ดอกพิงค์มอส และดอกแพนซี่หลากสสีนั 
อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 
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น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ  โรงแรมท่ีพกั 

หลงัมื้อค ำ่ ให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่
แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 
 
 

วนัท่ีสำม          เบปป ุ>> บ่อก ำมะถนัจิโกขดุำนิ >> หมู่บ้ำนยุฟอิุน >> ทะเลสำบคินริน >> 
                     ฟคุโุอกะ >> ช้อปป้ิงย่ำนเทนจิน 

 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าท่านออกเดนิทางสู่ จิโกขเุมกริุ หรอืบ่อนรก เป็นชื่อเรยีกขานของบ่อน ้าพุรอ้นหลาก

สชีื่อดงัของเมอืงเบปปุ เนื่องจากภายใต้พื้นดนิบรเิวณนัน้มคีวามรอ้นใต้ภภิพสะสมอยู่
มาก และบ่อน ้าพุรอ้นต่างๆ ที่มสีหีลากหลายนัน้มาจากก ามะถนัชนิดต่างๆ ที่อยู่ในบ่อ 
น าท่านชมบ่อน ้าพุรอ้น 2 แห่ง (บ่อเลอืดและบ่อทะเล) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่หมู่บ้ำน
ยุฟุอิน หมู่บ้านเลก็ๆ สไตล์ยุโรปที่ตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแสนสงบ ให้ท่านได้เดนิ
เล่นสมัผสับรรยากาศเมอืงชนบททีน่่าหลงใหล และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ทะเลสำบคินริน ทะเลสาบขนาดเลก็ทีอ่ยู่ใกล้ๆ  หมู่บา้นยุฟุอนิ ลกัษณะ

พเิศษของทะเลสาบแห่งนี้คอื น ้าในทะเลสาบแห่งนี้ไหลมาจากน ้าพุรอ้นบนภูเขา ท าให้น ้า
ในทะเลสาบอุ่นอยู่ตลอดเวลา และในช่วงเช้าตรู่ภาพทะเลสาบที่มีไอน ้ าลอยต ่ าเหนือ
ทะเลสาบ เป็นภาพที่สวยงามราวกบัภาพวาด จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมืองฟคุุโอกะ 
เพื่อน าท่านช้อปป้ิงที่ ย่ำนเท็นจิน ซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสนิค้า อาคารส านักงาน 
ร้านค้าเสื้อผ้าแฟชัน่ ธนาคารพาณิชย์ส าคญัร้านอาหาร และที่ช้อปป้ิงชัน้ใต้ดิน ถือเป็น
แหล่งใจกลางเมอืงทีส่ าคญัของเมอืงฟุคุโอกะ 

 ค ำ่ อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม ARK ROYAL HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีส่ี              อิสระท่องเท่ียวเมืองฟคุโุอกะด้วยตวัท่ำนเอง  

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
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อิสระให้ท่ำนได้เดินทำงท่องเท่ียวในเมืองฟคุโุอกะ  หรือเลือกซ้ือทวัรไ์ปชมดอก
วิสทีเรีย ท่ีสวนดอกไม้คำวำชิฟจิู โดยมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมท่ำนละ 3,000 บำท และ
มีจ ำนวนท่ีนัง่จ ำกดัเพียง 12 ท่ีนัง่เท่ำนัน้ (รำคำค่ำชมสวนดอกไม้ ช ำระพร้อมค่ำ
ทวัรร์อบสดุท้ำย) 
ฟกุโุอะกะ ทำวเวอร ์ซึง่เป็นหอคอยสงู 234 เมตร ตัง้อยูใ่นเมอืงฟุกุโอะกะ ญีปุ่่ น เป็น
หอคอยรมิทะเลทีส่งูทีสุ่ดในญีปุ่่ น สรา้งเสรจ็เมือ่ พ.ศ. 2532 ใชเ้วลาสรา้ง 14 เดอืน เงนิ
ลงทุน 6,000,000,000 เยน สรา้งขึน้บนทีด่นิถมทะเลนอกอ่าวฮะกะตะ  มจีดุชมววิอยู่
สามระดบั คอื ทีร่ะดบัความสงู 116 เมตร ทีห่อ้งนัง่เล่นระดบัความสูง 120 เมตร และ
ชัน้ทีส่งูทีสุ่ดทีร่ะดบัความสงู 123 เมตร   รอบหอคอยเป็นโครงสรา้งทรงสามเหลีย่มตาม
ขวางทีม่กีระจกครึง่แผ่นจ านวน 8,000 แผ่นปิดไวโ้ดยรอบ จงึมชีื่อเล่นว่า 'Mirror Sail' 
น ้าหนกัส่วนทีอ่ยูใ่ตด้นิของฟุกุโอะกะทาวเวอรอ์ยู่ที ่25,000 ตนั ขณะทีส่่วนทีอ่ยูเ่หนือ
พืน้ดนิหนกั 3,500 ตนั  ฟุกุโอะกะทาวเวอรไ์ดอ้อกแบบใหส้ามารถรองรบัแผ่นดนิไหว
ระดบั 7 รคิเตอร ์และแรงลมความเรว็ 65 เมตรต่อวนิาท ี
Canal City Hakata ในยา่นฮาคาตะ ทีน่ี่เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ คาเฟ่ ภตัตาคาร โรง
ภาพยนตร ์โรงละคร เกมส ์เซน็เตอร ์โรงแรมอกีสองแห่ง และยงัมคีลอง (canal) อนั
เป็นทีม่าของชื่อ canal city ทอดตวัยาววนรอบคอมเพลก็ซแ์ห่งนี้ จนไดช้ื่อว่าเป็น “city 
within the city” ดว้ยความโอ่อ่าตระการตาและความครบครนัในทุกๆ ดา้น   
มำริโนอะ เอำทเ์ลท ใหท้่านไดช้อ้ปสนิคา้แบรนดเ์นม ในราคาโรงงาน รวบรวม แบ
รนดด์งัไมว่่าจะเป็น Adidas , Beams , Billabong , Burberry , BVLGARI , Chanel , 
Chaps , Citizen , Coach , Coleman , Converse , Clarks , Crocs , Diesel , Dolce 
& Gabbana , G-Shock , G-Star , Gap , Gucci , Guess , Lacoste , Le Coq Sportif 
, Levi’s , Louis  Vuitton , Miki House , Miu Miu , Nike , Oakley , Orient , Omega 
, Quiksilver , Prada , Puma , Polo Ralph Lauren , Reebok , Roxy , Rolex , Seiko 
, The North Face , Timberland , Wrangler ซึง่ของทุกชิน้เป็นของแท ้และราคาถูก
กว่าในหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วมไว ้ถอืเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญี่ปุ่ นโดยเฉพาะ 

เท่ียง-ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม ARK ROYAL HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีห้ำ            สนำมบินฟคุโุอกะ >> สนำมบินสุวรรณภมิู  

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ได้เวลำสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฟคุโุอกะ เพ่ือเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ  

11.35 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย  โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี 
TG 649 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2532
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AE%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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14.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ 
 
*************************************************************************************************************** 

ก ำหนดกำรเดินทำง 1-5 พฤษภำคม 2561 

 
หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

รำคำท่ำนละ 40,900.- 19,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 36,800.- 17,900.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 30,600.- 14,900.- 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 6,900.- 6,900.- 
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6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2561 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ 
ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก 

ส าหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการ
เดินทาง 21 วนัท าการ 
 
การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / หา้มเขา้
ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่าน
ได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่
รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีาร
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  
 
 


