
 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 16039 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วนัเดนิทาง 

 
รายละเอยีดการเดนิทาง 

 
บรกิารอาหาร 

 
โรงแรมทีพ่กั 

วนัแรก 

 

กรงุเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ – ฟกุโุอกะ (เกาะควิชู) 
นดัเวลา 22.00 น. เดนิทางโดย  TG 648  (00:50-08:00) 
 

มบีรกิารบนเครือ่ง 
 
- 

วนัท ีส่อง 

 

ฟกุโุอกะ – ตลาดเชา้โยบโูกะ – จดุชมววิคางามยิามะ – อารติะ 
หมูบ่า้นโอคาวาจ ิ– นางาซาก ิ– ไนทว์วิอนิาซะ 1ใน3 ของญีปุ่่ น 
 

--  /  --  /  ค า่ 
NAGASAKI MARINE 

WORLD HOTEL. 
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ีส่าม 

 

*** อสิระเท ีย่วชมในเมอืงนางาซากติามอธัยาศยั ***  
สวนโกเวอร ์– โบสถค์าทอลกิโออูรา่ – พพิธิภณัฑป์รมาณู 
สวนสนัตภิาพ – ชนิช ิไชนา่ทาวน ์  
 

เชา้  /  --  /  -- 
NAGASAKI MARINE 

WORLD HOTEL. 
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ีส่ ี ่

 

ศาลเจา้ยูโทคุอนิาร ิ– โทซุ พรเีม ีย่ม เอา้ทเ์ลท 
วดัพระนอน”นนัโซอนิ” – ฟกุโุอกะ – ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจนิ 
 

เชา้ / กลางวนั / -- 
SAGA COMFORT 

HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ีห่า้ 

 
ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– คาแนล ซติี ้ฮากาตะ – ฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ  
เดนิทางกลบัโดย  TG 687  (18:20-21:40) 
 

เชา้  /  --  /  -- 
มบีรกิารบนเครือ่ง 

- 



 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) 
  

 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2  เคาน์เตอร ์D โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิัทฯ รอให้การต้อนรบั พร้อมแจกเอกสารในการ
เดนิทางและอ านวยความสะดวก  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  กรงุเทพฯ – ฟุกโุอกะ – ซากะ – นางาซากิ 
  

 00.50 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินฟุกโุอกะ  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 648 
 08.00 น. ถงึ สนามบินฟุกโุอกะ เกาะคิวชู ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

 

เด็กต า่กวา่ 12  

มเีตยีง 
(พกัผูใ้หญ ่1 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 

ไมม่เีตยีง 
(พกัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

 

พักเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

10 – 14 ตุลาคม 2562 32,900 32,900 29,900 7,500 

24 – 28 ตุลาคม 2562 32,900 32,900 29,900 7,500 

07 – 11 พฤศจกิายน 2562 32,900 32,900 29,900 7,500 

14 – 18 พฤศจกิายน 2562 32,900 32,900 29,900 7,500 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 32,900 32,900 29,900 7,500 

05 – 09 ธนัวาคม 2562 33,900 33,900 30,900 7,500 

19 – 23 ธนัวาคม 2562 32,900 32,900 29,900 7,500 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

  (เวลาญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ชม.)  
 09.30 น. เช้านี้น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัซากะ (Saga) เป็นจงัหวดัเลก็ๆ บนเกาะควิชูที่มชีื่อเสยีงในเรื่องของ

เครื่องปั้นดนิเผาโดยเฉพาะจากเมอืงอารติะ (Arita) และอุทยานประวตัศิาสตร์ที่ย้อนหลงัไปจนถงึยุคยา
โยอ ิ(Yayoi) หรอืประมาณ 300 ปีก่อนครสิกาล  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 

  แลว้น าท่านไปยงั ตลาดเช้าโยบโูกะ (Yobuko Morning Market) ตลาดแห่งนี้มอีายุกว่า 130 ปี ตัง้อยู่
ทางทิศตะวันออกของท่า เรือโยบูโกะ  มีความยาว
ประมาณ 200 เมตร เตม็ไปดว้ยแผงขายอาหารทะเลสด  
อาหารแปรรูป ผัก และดอกไม้ให้เลือกซื้อกันอย่าง
เพลดิเพลนิเลยทีเดยีว ถือเป็นหนึ่งในตลาดเช้าที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น โดยตลาดเช้าอกี 2 แห่ง ได้แก่ 
ตลาดเมอืงวาจมิะ และตลาดทาคายาม่า ในจงัหวดักิฟุ 
และของขึ้นชื่ อของจังหวัดซากะ นั น่ก็คือ  ซาชิ มิ
ปลาหมึกตวัใส “Saga Squid” และเนื้อซากะ เนื้อระดบัพรเีมีย่มของเมอืงซากะ “Saga Beef” ท่าน
สามารถซือ้อาหารทะเล และใหท้างรา้นย่างเสริฟ์แบบรอ้น ๆ ไดเ้ลย   

 กลางวนั อิสระให้ท่านทานอาหารกลางวนั ภายในตลาดเช้าโยบโูกะ  
 บา่ย น าท่านชม จุดชมวิวบนภเูขาคางามิยามะ (Mt. Kagamiyama) สูง 284 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 

เส้นทางที่น าขึ้นไปสู่ยอดเขา เป็นระยะทาง 5 ก.ม.ที่
ค่อนข้างคดเคี้ยว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นด้าน
ขวามอืของเมอืงคาราสไึดอ้ย่างทัว่ถงึ รวมทัง้มองเห็นนิชิ
โน มตัสบึาระ อ่าวคาราสแึละในวนัฟ้าโปร่งก็จะมองได้
ไกลถงึเกาะอคิ ิในจงัหวดันางาซากอิกีด้วย อสิระให้ท่าน
ชมทิวทัศน์ของท้องฟ้า และป่าสนที่ค ัน่กลางระหว่าง
ชุมชนเป็นภาพทีส่วยงามและแปลกตา  

  จากนัน้น าท่านท่านเดนิทางสู ่เมืองอาริตะ (Arita) เป็นชื่อของเมอืงเลก็ๆ ที่ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของ
จงัหวดัซากะ เมอืงแห่งนี้นับว่าเป็นอนัดบัต้น ๆ ด้านเครื่องปั้นดนิเผา โดยเฉพาะเครื่องเคลอืบดนิเผา
(Porcelain) เรยีกว่า อาริตะ-ยากิ (Arita-yaki) ทีเ่ป็นเสมอืนเอกลกัษณ์ของเครื่องปั้นดนิเผาของเมอืงนี้ 
โดยเฉพาะสถานทีท่่องเทีย่วของเมอืงจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัเครื่องปั้นดนิเผาอย่างแน่นอน  

  จ า ก นั ้ น น า ท่ า น ช ม  ห มู่ บ้ า น โ อ ค า ว า จิ 
(Okawachiyama) เป็นบรเิวณที่รอบลอ้มไปด้วยภูเขา 
ภายในหมู่บา้นมปีล่องไฟเก่าๆ และเตาเผากว่า 30 เตา 
ซึง่บง่บอกถงึประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่กว่า 
350 ปีทีย่งัดูเหมอืนมชีวีติอยู่ ณ ปัจจุบนั หน่วยงานทาง
วฒันธรรมไดบ้นัทกึเรื่องราวของวฒันธรรมและประเพณี

เป็น “มรดกทางวฒันธรรมของญี่ปุ่ น” ในเดือนเม.ย.ปี 
2016 ประวตัศิาสตรแ์ละภาพทวิทศัน์ของภูเขาโอคาวาจิ
ได้ถูกบนัทกึใน “ถ่ินก าเนิดของเคร่ืองกระเบื้องและ
การเดินทางของเคร่ืองปั้นดินเผาท่ีแบ่งบานอย่า
งดงามด้วยความสามารถและความส าเร็จแห่งฮิ
เซน็” นอกจากนี้ยงัมรีา้นที่ได้รบัการแนะน าจากมชิลนิก
รนีไกด ์เวบ็ไซตท์ีไ่ดร้บัการลงคะแนนให้ว่า โอคาวาจยิา



 

มะไดร้บัสองดาวซึง่หมายถงึเป็นสถานที ่“ท่ีควรค่าแก่การไปเยี่ยมเยือน”  
 เยน็ น าท่านเดินทางสู่ จังหวดันางาซากิ ถือเป็นเมอืงท่า

ส าคญัของญีปุ่่ น จงึรบัเอาวฒันธรรมจากยุโรปและจนีมา
ผสมผสานเอาไว้ จนเกดิเป็นชุมชนชาวต่างชาตติ่าง ๆ 
เช่น ไชน่าทาวน์ขึน้ หรอืบา้นพกัชาวตะวนัตก  

  แล้วเดินทางโดยรถบสัสู่ จุดชมวิวบนภูเขาอินาซะ  

(Mt. Inasayama) โดยภูเขาแห่งนี้มคีวามสูงอยู่ที่ 333 
เมตร ซึ่งถอืว่าเป็นชมววิที่สูงสุดของตัวเมอืงนางาซาก ิ
จงึท าให้เป็นจุดที่สามารถเห็นววิทวิทศัน์ของเมอืงนางา
ซากไิดด้งีามทีส่ดุแลว้ ยิง่กลางคนืน่ีบอกเลยว่าดงัมาก ๆ 
เพราะถงึขนาดตดิ 1 ใน 3 จุดชมววิกลางคนืที่สวยที่สุด
ในญีปุ่่ น ซึ่งชาวญี่ปุ่ นเรยีกกนัว่า ยาเคอิ (Yakeio) โดย
จะมอีกี 2 แห่ง คอื ภูเขาฮาโกดาเตะ และภูเขารอ็คโกะ 

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่   
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD  หรือเทียบเท่า 
  

วนัท่ีสามของการเดินทาง  นางาซากิ  (อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  ส าหรบัวนัน้ีอิสระให้ท่านท่องเท่ียวในเมืองนางาซากิ

ตามอธันาศยั  ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจมากมาย 

ในแบบฉบบัคนท้องถ่ิน เจาะลึกตามสถานท่ีต่างๆ แบบ

ไม่รีบเร่ง แวะช้อป,ชิม,ชิล ถ่ายรูปเก๋ๆ ตลอดเส้นทาง 

โดยท่านสามารถเลือกใช้พาหนะในการเดินทางเป็น

รถราง (TRAM) ท่ีถือเป็นเสน่ห์ในการเดินทางของเมืองน้ี    
 ช่วงเช้า  - สวนดอกไม้ของโกเวอร ์(Glover Garden) ตัง้อยู่บน

เนินเขาใหญ่ แต่เดมิสวยแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศยัของพ่อคา้
ชาวองักฤษนามว่าThomas Glover อนัเป็นที่มาของชื่อ
ของที่นี่ นั น่อง ภายในสวนสวยแห่งนี้ ตกแต่งสไตล์
ผสมผสานญีปุ่่ นและตะวนัตก และยงัมกีลุ่มอาคารที่เปิด
เป็นพพิธิภัณฑ์แบบเปิดโล่ง ซึ่งสร้างขึ้นในสมยัปลาย 
ค.ศ.1900 และเนื่องจากสวนแห่งนี้ตัง้อยู่บนเนินเขา ท า
ใหส้ามารถมองเหน็ววิเมอืงนางาซากอิกีดว้ย  ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 610 เยน   เวลาเปิด-ปิด: 8:00-18:00 

  - โบสถค์าทอลิกโออูร่า (Oura Catholic Church) 
โบสถโ์ออูร่าถูกสรา้งขึน้เมือ่ปีสดุทา้ยของยุคเอโดะ (Edo) 
คอืประมาณปี ค.ศ.1864 เพือ่ตอบรบักบัชุมชนของพอ่คา้
ชาวตะวนัตกทีข่ยายใหญ่ขึ้น และมาพกัอาศยัอยู่ที่นางา
ซาก ิจงึท าให้กลายเป็นโบสถ์ของศาสนาครสิต์ที่เก่าแก่
ทีส่ดุในญีปุ่่ น สิง่ก่อสรา้งแบบตะวนัตกเพยีงอย่างเดยีวที่
ไดร้บัการขึน้ชื่อเป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย เรยีกได้ว่าถ้า



 

อยากสมัผสัความเก่าแก่ของโบสถ์ศาสนาครสิต์ ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 600 เยน  เวลาเปิด-ปิด: 8:00-
18:00 

 

 ช่วงบา่ย - สวนสนัติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) 
ในการก่อตัง้สวนสนัตภิาพแหง่นี้ ถูกจดัสรา้งขึน้เพือ่ร าลกึ
ถงึเหตุการณ์ทิง้ระเบดิปรมาณูทีช่ื่อว่า Fat man เมือ่วนัที ่
9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ที่ท าลายเกอืบทัง้เมอืงและยงัฆ่า
สิง่มชีวีติไปมากกว่า 80,000 คน ภายในสวนแห่งนี้มรีูป
ปั้นเกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย โดยทีด่า้นหลงัของสวนจะ
มเีสาสดี าที่เป็นตัวชี้ต าแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิด
ปรมาณู และมรีายชื่อของเหยื่อในครัง้นัน้ดว้ย  

  - พิ พิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูางาซากิ (Nagasaki 
Atomic Bomb Museum) ภายในได้เก็บรวบรวม
เหตุการณ์เศร้า ๆ ในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ข้อมูล
เหตุการณ์ ซากชิน้ส่วนสิง่ของต่าง ๆ ทัง้ยงัมเีรยีงล าดบั
เหตุการณ์ตัง้แต่ก่อนระเบดิปรมาณูลง จนถงึวนิาทแีห่ง
ความหายนะ ไปจนถึงภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่พงั
ยบัเยิน ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ที่รอดชีวิตแต่ต้องทน
ทุกขท์รมานจากสารกมัตภาพรงัส ีเป็นโรคลคูเีมยี (มะเรง็
เม็ดเลอืดขาว) ที่ค่อย ๆ คร่าชีวิตผู้คนเหล่านัน้ไปอีก
จ านวนมากมาจดัแสดงไวใ้ห้คนที่สนใจจะรบัรู้ถงึข้อมูลที่
ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเมอืงที่ส่งผลไปทัว่ทัง้
ญีปุ่่ นได้ดูกนัค่ะ เรยีกได้ว่าเป็นพพิธิภณัฑ์แห่งนี้เป็นสิง่
เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสญูเสยีอนัยิง่ใหญ่ ในวนัทีน่างาซากโิดนพษิรา้ยของพลโูตเนียมไปเกอืบทัง้เมอืง  

  ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 200 เยน  เดก็100 เยน  เวลาเปิด-ปิด: 8:30-17:30  
    - สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ (Meganebashi Brigde) หรอืทีรู่จ้กัในอกีชื่อว่า “สะพานมากาเนะบา

ชิ” ตัง้อยู่ทีใ่นตวัเมอืงนางาซาก ิโดยที่ชื่อของสะพานนัน้
สามารถแปลตรงๆ ว่า กระจกนัน่เอง ซึ่งมาจากลกัษณะ
ของตัวสะพานเป็นรูปครึ่งวงกลม 2 วงติดกันเมื่อมอง
สะทอ้นน ้าจะเหน็เป็นวงกลมเต็มวง 2 วง ซึ่งเป็นเรื่องน่า
ตื่นตาส าหรบัคนในสมยันัน้ อกีทัง้ยงัมรีูปร่างคลา้ยๆ กบั
แว่นตาทีก่ลายมาเป็นชื่อเรยีกที่คุน้หูของคนส่วนมาก ไม่
เพียงแค่ความโดดเด่นของตัวสะพานเท่านั ้นนะคะ 
สะพานหนิสะพานแรกของประเทศญีปุ่่ นอกีด้วย 

    - ย่านการค้าฮะมนัมาจิ (Hamanmachi Arcade) แหล่งช้อปป้ิงคบครันของนักช้อปฯ ทัง้เส ือ้ผ้า 
เครื่องส าอาง เครื่องประดับ เครื่องใช้ของใช้ อาหาร
อร่อยๆ ของหวานโดนใจ และอกีมากมาย      ทีฮ่ะมนัมา
จ ิอาเขตถอืเป็นแหล่งช้อปป้ิงหลกัจุดส าคญัของเมอืงนา
งาซากเิลยก็ว่าได้ ที่นี้มรี้านคา้ ร้านอาหาร และร้านขาย
ของที่ระลกึตัง้เรยีงรายกนัมากกว่าร้อยร้าน     อาเขต
แห่งนี้เปิดมาตัง้แต่วนัที ่30 มถิุนายน 2006  แต่ถงึจะอยู่
นานเก่าแก่ยังไงสนิค้าที่ที่นี่ม ีก็ทันสมยัอยู่ตลอดเวลา 



 

เพราะฉะนัน้เหลา่คนทีร่กัการชอ้ปป้ิงจงึไมผ่ดิหวงัเมื่อได้มาเยอืนที่แห่งนี้ ใครที่เลอืกไม่ถูกว่าจะไปช้อป
ป้ิงทีไ่หนด ีทีน่ี่ถอืเป็นอกีตวัเลอืกดีๆ  ตวัเลอืกหนึ่งส าหรบัทุกท่านเลยทเีดยีว  

 ช่วงเยน็  - ชินชิ ไชน่าทาวน์ (Shinchi Chinatown) เป็นย่าน
การคา้ชื่อดงัที่ตัง้อยู่ภายในตวัเมอืงนางาซากใินจงัหวดั
นางาซากิ นับเป็น 1 ใน 3 ไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่ น และไชน่าทาวน์แห่งนี้ยงัเป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่
ทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย โดยถูกสรา้งขึน้ช่วงตน้ของศตวรรษ
ที่ 17 ซึ่งในช่วงเวลานัน้เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่ นก าลงัใช้
นโยบายปิดประเทศมีเพยีงเมอืงนางาซากิเมอืงเดียว
เท่านัน้ทีอ่นุญาตใหท้ าการคา้ได้ คนกลุ่มแรก ๆ ในชนิชิ
ไชน่าทาว จงึเป็นพวกพอ่คา้และกะลาสเีรอืซะส่วนมากนัน่เอง ท่านใดอยากสมัผสักบัความเป็นจนีแบบ
เตม็ตวั ตอ้งมาชมิอาหารทีม่ใีหเ้ลอืกอยู่มากมายในย่านน้ี รา้นอาหาร รา้นขนม และรา้นคา้สนิคา้มากมาย 

    โดยเฉพาะรา้นทีน่ับเป็นรา้นเดด็ของทีน่ี่อย่าง Champon 
noodle หรือบะหมี่ในน ้าซุปที่ข้น แบบราดหน้า และ 
Sara Udon คอืบะหมีผ่ดัคลา้ย ๆ โกยซหีมีบ่า้นเรา โดย
ร้านอาหารส่วนใหญ่จะขาย 2 เวลาคือ ช่วงเที่ยง 
ประมาณ 11:00-15:00 และช่วงเย็นคอื 17:00-21:00 
เรยีกไดว้่าอร่อยเดด็ขาด ราคาถูกใจ ชนิชไิชน่าทาวน์ถอื
ว่าเป็นย่านการคา้แนวจนี ทีโ่ดดเด่นและเดนิอย่างเพลนิมากทีส่ดุแห่งหนึ่งของญีปุ่่ นทเีดยีว  

    อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ตามอธัยาศยั  และไม่รวมค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ   
    ท่ีพกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง  ศาลเจ้ายูโทค ุ– โทซุ พรีเม่ียม เอ้าท์เลท – ศาลเจ้าดาไซฟุ 
   ฟุกโุอกะ – คาแนล ซิต้ี ฮากาตะ – ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 
 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เช้านี้น าท่านเดนิทางไปยงั ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1688      

ซึ่งเป็นศาลเจา้ที่ยู่ศาสนาพุทธนิกายชนิโต และยังเป็น
ศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 ของญี่ปุ่ นอกี
ด้วย โดยศาลเจา้แห่งนี่ได้เป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลนา
เบะชมิะ (Nabeshima clan) เจ้าผู้ปกครองเมอืงซากะ    
ในสมยัเอโดะอกีต่างหาก โดยศาลเจา้แห่งนี้เป็นทีป่ระทบั
ของเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์ท าใหม้ผีูค้นจ านวนมากมกัจะนิยม
มาสกัการะขอพรเพือ่ใหท้ัง้การเกบ็เกีย่วพชืผลทางการเกษตรและธุรกจิต่างๆ ใหป้ระสบความส าเรจ็    

  จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั โทซุ พรีเมีย่ม เอ้าท์เลท (Tosu Premium Outlets) เป็นพืน้ที่ช้อปป้ิง
เอา้ทเ์ลทขนาดใหญ่ มรี้านคา้ของแบรนด์ชัน้น าและ แบ
รนด์ท้องถิน่มากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, 
Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, 
New Balance, Under Armour, Samsonite, Lego, 
Bose, Asics, Seiko, Citizen, G-Shock, Polo Ralph 
Lauren, Lacoste, Gap  และอื่นๆ อกีมากมาย มาที่นี่



 

สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเดก็เลก็ ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์
โดยแต่ละรา้นคา้กจ็ะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บา่ย น าท่านเดนิทางไปยงั วดันันโซอิน (Nanzoin Temple) เป็นวดัทีม่พีระพทุธรปูทองส ารดิขนาดใหญ่ทีส่ดุ

ของญีปุ่่ น และยงัมรีูปปั้นและพระพุทธรูปอื่น ๆ อกีเยอะ
มาก ๆ ในวดันี้ แต่ที่ท าให้วดันี้มชีื่อเสยีงมากที่สุดก็คอื 
วดันี้ เป็นจุดเริม่ต้นของเส้นทางแสวงบุญที่ชื่อเสยีงของ
เกาะควิชู  พระพุทธรูปนอนนี้ยาว 41 เมตร สูง 11 และ
หนักถงึ 300 ตนั มรีูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดยีวกบั
รูปปั้นพระใหญ่ทีเ่มอืงนาระ และคามาครูะ สรา้งขึ้นเมื่อปี 
1995 ซึ่งโดยทัว่ๆ ไปพระพุทธรูปในญี่ปุ่ นมกัจะเป็นแบบนัง่ แต่ที่พระพุทธรูปนี้เป็นแบบนอนพระว่า
วดันันโซอนินัน้ไดบ้รจิาคเงนิช่วยเหลอืพระในประเทศพม่าหลายครัง้ จงึมกีารตอบแทนด้วยการส่งตอบ
แทนด้วยการส่งพระสารรี ิกธาตุมามอบให้ และยงัว่ากนัว่าเงนิที่ใช้ในการสร้างนัน้มาจากเจา้อาวาสที่
ชนะลอ็ตเตอรีห่ลายครัง้อกีดว้ย   

 เยน็ น าท่านเดนิทางสู ่เมืองฟกุโุอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาะควิชู (Kyushu) และใหญ่เป็น
อนัดบั 8 ของประเทศญีปุ่่ นดว้ย แลว้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง
ที่ย่านใจกลางเมอืง ย่านเทนจิน (Tenjin) ส าหรบัสาย  
ช๊อปรับรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลยทีเดียว 
เน่ืองจากย่านน้ีมใีหเ้ลอืกเดนิช๊อปชมิชลิกนัแบบสดุ ๆ ไม่
ว่าจะเป็นร้าค้าต่างๆ ที่เรยีงรายอยู่เต็มสองข้างฝัง่ถนน 
ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่ ๆ มารวมตัวกันอยู่
มากมาย สินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตัง้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ 
เครื่องส าอางต่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

 ค ่า อิสระอาหาค า่ตามอธัยาศยั   
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SAGA COMFORT HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง  ศาลเจ้าดาไซฟุ  – คาแนล ซิ ต้ี  ฮากาตะ – ฟุกุโอกะ – 
กรงุเทพฯ  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เช้านี้น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ  แล้วน าท่านชม 

ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมงังุ (Tenmangu Shrine) ศาลเจา้
แห่งการศึกษาแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตัง้แต่ในยุคสมยัเฮอัน 
(Heian) โดยแรกเริม่เดมิทเีป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นการ
สกัการะใหแ้ก่นักปราชญ์แห่งยุคนามว่า “สุกาวะระ มิจิ
ซาเนะ” (Sugawara Michizane) ที่นี่จงึเหมอืนจะมี
ชื่อเสยีงในการขอพรด้านการเรยีนการศึกษา ช่วงใกล้
สอบ นักเรยีนหรอืนักศกึษาจากทัว่ประเทศญีปุ่่ นจะมาขอ
พรกนัเยอะมาก และบรเิวณทางเข้าศาลเจา้ ร้านกาแฟ 
Starbucks  ถอืเป็น 1 ใน 10 รา้นของสตาร์บคัที่ตกแต่ง
ไดเ้ท่หท์ีส่ดุในโลก ประดบัประดาไปด้วยท่อนไมม้ากถงึ 



 

2,000 ท่อน ว่ากนัว่าเมือ่เอาไมม้าเรยีงต่อกนัจะยาวถงึ 4.4 ก.ม. เลยทเีดยีว   
  จากนัน้น าท่านไปยงั คาแนลซิต้ีฮากาตะ (Canal City Hakata) ศูนย์การคา้ขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่รมิน ้า

ภายในตวัเมอืงฟูกุโอกะ ทีม่คีวามเก๋ตรงด้านในมกีารขุด
คลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ แค่รูปร่างภายนอก
ของหา้งแห่งนี้กเ็ท่หอ์ย่าบอกใครแลว้ ในส่วนของร้านคา้
ก็มีให้เลือกช้อปเพลิน ๆ กว่า 250 ร้าน มทีัง้ร้านที่ม ี
เฉพาะในญีปุ่่ น ไปจนถงึร้านที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ 
และบริเวณชัน้ 5 ของห้างแห่งนี้มชีื่อเรยีกว่า “ราเมน 
สเตเด่ียม” ทีม่รีาเมนดงัๆ จากทัว่ทุกภูมภิาคของญี่ปุ่ น
มารวมตวัใหช้มิกนัแบบไมต่อ้งไปหาทีอ่ ื่นใหล้ าบากอกีดว้ย   

 กลาววนั อิสระอาหารกลางวนัภายในคาแนลซิต้ี  
 15.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินฟุกโุอกะ  แลว้น าคณะท าการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 
 18.20 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินสุวรรณภมิู  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 687 
 21.40 น. ถงึประเทศไทย (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู) โดยสวสัดภิาพ  
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หมายเหต ุทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลง

ของอตัราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภัยทางธรรมชาตแิตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านึงถงึความตอ้งการความ

ปลอดภัย และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 



 



 



 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
 คา่ธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล) 
 คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท์, คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร ์
 คา่เปลีย่นแปลงตัว๋เครือ่งบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไมพ่รอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามคา่ใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกวา่ขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

 
 



 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรณุาจองทวัรล์่วงหน้ากอ่นการเดนิทางพร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 24 ช.ม.หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้ถอืวา่ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไมค่นืค่ามดัจ าทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผูเ้ดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบปุระเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละคร ัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 25 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว            
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจ้งให้กบัเราทราบ ณ วนัที่จองทวัร์ หากไม่มกีารแจ้งไว ้
จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครือ่งบนิดงักล่าวได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 
 หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้  
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม 
และอุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ต้องไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัฯ อีกคร ัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 การจดัการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหี้องพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พกั ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัความพรอ้มให้บรกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร์-อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา  ซึ่งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่ นตามกฎหมายของสามารถให้บรกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดย
มคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก       

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   
 คา่บรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุไมไ่ดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้  

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อชว่ยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อคา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั เชน่ การยกเลิกหรอืล่าชา้ของสายการบนิ , 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนือควบคมุของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใช้จากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แต่จะไมร่บัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยึดถือและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลูกคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
 



 

เอกสารท่ีลกูค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได้ (เช่นเดยีวกบัผู้ที่ยื่นขอวซี่า
กบัทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงคใ์นการเข้าประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่
น ามา เช่น ตัว๋เครื่องบนิขากลบั หรอืเอกสารอื่นๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชื่อ-ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น เช่น โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในช่วงระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคุณสมบตัิการพ านักระยะสัน้  
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ข่าย 

คณุสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 



 

 


