
  

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 18377 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัเดินทาง 
 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

บริการอาหาร 
 

โรงแรมท่ีพกั 

วนัแรก 

 

กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) – ฟุกโุอกะ (เกาะคิวชู) 
นัดเวลา 22.00 น. เดินทางโดย  TG 648  (01:00-08:10) 
 

มีบริการบนเคร่ือง 
 

- 

วนัท่ีสอง 

 

ฟุกโุอกะ – ตลาดเช้าโยบูโกะ – จุดชมวิวคางามิยามะ  
ปราสาทคาราสึ – นางาซากิ – ชมไนท์วิว บนภเูขาอินาซะ  
 

--  /  --  /  ค า่ 
DORMY INN 

NAGASAKI HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม 

 

*** อิสระเท่ียวชมในเมืองนางาซากิตามอธัยาศยั ***  
สวนโกเวอร ์– โบสถค์าทอลิกโออูร่า – พิพิธภณัฑ์ปรมาณู 
สวนสนัติภาพ – สะพานแว่นตา – ย่านชินชิ ไชน่าทาวน์   
 

เช้า  /  --  /  -- 
DORMY INN 

NAGASAKI HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี 

 

ศาลเจ้ายูโทคอิุนาริ – โทซุ พรีเม่ียม เอ้าท์เลท 
ศาลเจ้าดาไซฟุ – ฟุกโุอกะ – ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 
 

เช้า  /  --  /  -- 
MONTE HERMANA 
FUKUOKA HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีห้า 

 

ฟุกโุอกะ (เกาะคิวชู) – กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) 
เดินทางกลบัโดย  TG 649 (11:40-15:40) 

 

เช้า  /  --  /  -- 
มีบริการบนเคร่ือง 

- 



  

 

 
 

วนัแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) 
  

 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2  เคาน์เตอร์ C โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอให้การต้อนรบั พร้อมแจกเอกสารในการ
เดนิทางและอ านวยความสะดวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งคู)่ 

 

เด็กต ำ่กวำ่ 12  

มเีตยีง 
(พกัผูใ้หญ่ 1 ทำ่น) 

 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 

ไมม่เีตยีง 
(พกัผูใ้หญ่ 2ทำ่น) 

 

พักเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

05 – 09 มนีำคม 2563 35,990 34,990 32,990 7,900 

13 – 17 มนีำคม 2563 35,990 34,990 32,990 7,900 

19 – 23 มนีำคม 2563 35,990 34,990 32,990 7,900 

27 – 31 มนีำคม 2563 35,990 34,990 32,990 7,900 

03 – 07 เมษำยน 2563 35,990 34,990 32,990 7,900 

17 – 21 เมษำยน 2563 35,990 34,990 32,990 7,900 

24 – 28 เมษำยน 2563 35,990 34,990 32,990 7,900 

08 – 12 พฤษภำคม 2563 35,990 34,990 32,990 7,900 

15 – 19 พฤษภำคม 2563 33,990 32,990 30,990 7,900 

22 – 26 พฤษภำคม 2563 33,990 32,990 30,990 7,900 

29 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2563 33,990 32,990 30,990 7,900 

05 – 09 มถุินำยน 2563 33,990 32,990 30,990 7,900 

12 – 16 มถุินำยน 2563 33,990 32,990 30,990 7,900 



  

วนัท่ีสองของการเดินทาง  กรงุเทพฯ – ฟุกโุอกะ – ซากะ – นางาซากิ 
  

 01.00 น.  ออกเดนิทางสู่ สนามบินฟุกโุอกะ  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 648 
 08.10 น. ถงึ สนามบินฟุกโุอกะ เกาะคิวชู ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  
  (เวลาญีปุ่่นเรว็กว่าไทย 2 ชม.)  
 09.30 น. เช้านี้น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัซากะ (Saga) เป็นจงัหวัดเล็กๆ บนเกาะคิวชูที่มีชื่อเสยีงในเรื่องของ

เครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะจากเมืองอาริตะ (Arita) และอุทยานประวัติศาสตร์ที่ย้อนหลังไปจนถึงยุค    
ยาโยอ ิ(Yayoi) หรอืประมาณ 300 ปีก่อนครสิกาล  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 

  แลว้น าท่านไปยงั ตลาดเช้าโยบูโกะ (Yobuko Morning Market) ตลาดแห่งนี้มีอายุกว่า 130 ปี ตัง้อยู่
ทางทิศตะวันออกของท่าเรือโยบูโกะ  มีความยาว
ประมาณ 200 เมตร เตม็ไปด้วยแผงขายอาหารทะเลสด  
อาหารแปรรูป ผัก และดอกไม้ให้เลือกซื้อกันอย่าง
เพลิดเพลินเลยทีเดียว ถือเป็นหนึ่งในตลาดเช้าที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น โดยตลาดเช้าอีก 2 แห่ง ได้แก่ 
ตลาดเมืองวาจิมะ และตลาดทาคายาม่า ในจังหวดักิฟุ 
และของขึ้นชื่ อของจังหวัดซากะ นั ่นก็คือ  ซาชิ มิ
ปลาหมึกตัวใส “Saga Squid” ท่านสามารถซื้ออาหารทะเล และให้ทางร้านย่างเสริ์ฟแบบร้อน ๆ ได้
เลย   

 กลางวนั อิสระให้ท่านทานอาหารกลางวนั ภายในตลาดเช้าโยบูโกะ  
 บ่าย น าท่านชม จุดชมวิวบนภูเขาคางามิยามะ (Mt. Kagamiyama) สูง 284 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 

เส้นทางที่น าขึ้นไปสู่ยอดเขา เป็นระยะทาง 5 ก.ม.ที่
ค่อนข้างคดเคี้ยว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นด้าน
ขวามอืของเมอืงคาราสไึดอ้ย่างทัว่ถงึ รวมทัง้มองเหน็นิชิ
โน มตัสบึาระ อ่าวคาราสแึละในวนัฟ้าโปร่งก็จะมองได้
ไกลถงึเกาะอิค ิในจงัหวดันางาซากอิีกด้วย อสิระให้ท่าน
ชมทิวทัศน์ของท้องฟ้า และป่าสนที่คัน่กลางระหว่าง
ชุมชนเป็นภาพทีส่วยงามและแปลกตา  

  เดินทางไปยงั ปราสาทคาราสึ (Karatsu Castle) หรือมีฉายาว่า Dancing Crane Castle แปลเป็น
ไทยว่า “ปราสาทนกกระเรียนเต้นร า” สร้างขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ. 1602 โดย Terazawa Hirotaka ไดเมียวของเมือง
ในเวลานั ้น  ตัวปราสาทสีขาวสร้างอยู่บน เนินเขา            
มีทัง้หมด 5 ชัน้ ตัง้อยู่ด้านข้าง Karatsu Bay และมี
แม่น ้าที่ไหลผ่านสายหนึ่งชื่อว่าแม่น ้ามทัสุระ ท าหน้าที่
เหมือนกบัเป็นปราการธรรมชาติแทนการขุดคูรอบเมือง
เหมอืนกบัปราสาทอื่น ๆ  จากดา้นบนตวัปราสาท ท่านจะ
สามารถมองเหน็ นิจโินะมสัสบึาระ อ่าวคาราส ึและตวัเมอืงไดโ้ดยรอบ   

 เยน็ น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดนางาซากิ ถือเป็นเมืองท่า
ส าคญัของญี่ปุ่ น จึงรบัเอาวฒันธรรมจากยุโรปและจนีมา
ผสมผสานเอาไว้ จนเกิดเป็นชุมชนชาวต่างชาติต่าง ๆ 
เช่น ไชน่าทาวน์ขึน้ หรอืบา้นพกัชาวตะวนัตก  



  

  แลว้เดินทางโดยรถบสัสู่ จุดชมวิวบนภเูขาอินาซะ  (Mt. Inasayama) โดยภูเขาแห่งนี้มีความสูงอยู่ที ่
333 เมตร ซึ่งถอืว่าเป็นชมววิทีสู่งสุดของตวัเมืองนางาซาก ิจึงท าใหเ้ป็นจุดทีส่ามารถเหน็ววิทวิทศัน์ของ
เมอืงนางาซากไิด้ดงีามทีสุ่ดแล้ว ยิ่งกลางคนืนี่บอกเลยว่าดงัมาก ๆ เพราะถงึขนาดตดิ 1 ใน 3 จุดชมวิว
กลางคนืทีส่วยทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ซึ่งชาวญี่ปุ่ นเรยีกกนัว่า ยาเคอิ (Yakeio) โดยจะมอีกี 2 แห่ง คอื ภูเขาฮาโก
ดาเตะ และภูเขารอ็คโกะ 

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่   
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม DORMY INN NAGASAKI  หรือเทียบเท่า 
  

วนัท่ีสามของการเดินทาง  นางาซากิ  (อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  ส าหรับวันน้ีอิสระให้ท่านท่องเท่ียวในเมืองนางาซากิ

ตามอัธนาศยั  ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจมากมาย 

ในแบบฉบบัคนท้องถ่ิน เจาะลึกตามสถานท่ีต่างๆ แบบ

ไม่รีบเร่ง แวะช้อป,ชิม,ชิล ถ่ายรูปเก๋ๆ ตลอดเส้นทาง 

โดยท่านสามารถเลือกใช้พาหนะในการเดินทางเป็น

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

เนินเขาใหญ่ แต่เดิมสวยแห่งนี้เป็นทีอ่ยู่อาศยัของพ่อค้า
ชาวองักฤษนามว่าThomas Glover อนัเป็นที่มาของชื่อ
ของที่นี่นั น่อง ภายในสวนสวยแห่งนี้ ตกแต่งสไตล์
ผสมผสานญี่ปุ่ นและตะวนัตก และยงัมกีลุ่มอาคารที่เปิด
เป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิดโล่ง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยปลาย 
ค.ศ.1900 และเน่ืองจากสวนแห่งนี้ตัง้อยู่บนเนินเขา ท า
ใหส้ามารถมองเหน็ววิเมอืงนางาซากอิกีดว้ย  ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 610 เยน   เวลาเปิด-ปิด: 8:00-18:00 

  - โบสถ์คาทอลิกโออูร่า (Oura Catholic Church) 
โบสถ์โออูร่าถูกสรา้งขึน้เมื่อปีสุดทา้ยของยุคเอโดะ (Edo) 
คอืประมาณปี ค.ศ.1864 เพื่อตอบรบักบัชุมชนของพ่อค้า
ชาวตะวนัตกที่ขยายใหญ่ขึ้น และมาพกัอาศยัอยู่ทีน่างา
ซากิ จึงท าให้กลายเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์ที่เก่าแก่
ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น สิง่ก่อสร้างแบบตะวนัตกเพยีงอย่างเดียวที่
ไดร้บัการขึน้ชื่อเป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย เรยีกไดว้่าถ้า
อยากสมัผสัความเก่าแก่ของโบสถ์ศาสนาคริสต์ ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 600 เยน  เวลาเปิด-ปิด: 8:00-
18:00 

    - สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ (Meganebashi Brigde) หรอืทีรู่จ้กัในอกีชื่อว่า “สะพานมากาเนะบา
ชิ” ตัง้อยู่ที่ในตวัเมืองนางาซากิ โดยที่ชื่อของสะพานนัน้
สามารถแปลตรงๆ ว่า กระจกนัน่เอง ซึ่งมาจากลกัษณะ
ของตัวสะพานเป็นรูปครึ่งวงกลม 2 วงติดกันเมื่อมอง
สะทอ้นน ้าจะเหน็เป็นวงกลมเตม็วง 2 วง ซึ่งเป็นเรื่องน่า
ตื่นตาส าหรบัคนในสมยันัน้ อีกทัง้ยงัมีรูปร่างคลา้ยๆ กบั
แว่นตาที่กลายมาเป็นชื่อเรียกที่คุ้นหูของคนส่วนมาก 



  

และยงัเป็นสะพานหนิสะพานแรกของประเทศญี่ปุ่ นอกีดว้ย 
 ช่วงบ่าย - สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) 

ในการก่อตัง้สวนสนัตภิาพแหง่นี้ ถูกจดัสรา้งขึน้เพื่อร าลกึ
ถงึเหตุการณ์ทิ้งระเบดิปรมาณูทีช่ื่อว่า Fat man เมื่อวนัที ่
9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ที่ท าลายเกือบทัง้เมืองและยังฆ่า
สิง่มีชีวิตไปมากกว่า 80,000 คน ภายในสวนแห่งนี้มีรูป
ปั้นเกี่ยวกบัสนัตภิาพมากมาย โดยทีด่้านหลงัของสวนจะ
มเีสาสดี าทีเ่ป็นตวัชี้ต าแหน่งจุดศูนยก์ลางของระเบดิ 

  - พิ พิธภัณ ฑ์ระเบิดปรมาณู างาซากิ  (Nagasaki 
Atomic Bomb Museum) ภ าย ใน ได้ เก็ บ รวบรวม
เหตุการณ์เศร้า ๆ ในสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 ข้อมูล
เหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิง่ของต่าง ๆ ทัง้ยงัมีเรียงล าดบั
เหตุการณ์ตัง้แต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง จนถึงวินาทีแห่ง
ความหายนะ ไปจนถึงภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่พัง
ยับเยิน ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ที่รอดชีวิตแต่ต้องทน
ทุกขท์รมานจากสารกมัตภาพรงัส ีเป็นโรคลูคเีมยี (มะเรง็
เม็ดเลือดขาว) ที่ค่อย ๆ คร่าชีวิตผู้คนเหล่านัน้ไปอีก
จ านวนมากมาจดัแสดงไวใ้หค้นทีส่นใจจะรบัรูถ้ึงข้อมูลที่
ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ส่งผลไปทัว่ทัง้
ญี่ปุ่ นได้ดูกนัค่ะ เรียกได้ว่าเป็นพพิธิภณัฑ์แห่งนี้เป็นสิง่
เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสูญเสยีอนัยิง่ใหญ่ ในวนัทีน่างาซากโิดนพษิรา้ยของพลูโตเนียมไปเกอืบทัง้เมอืง  

  ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 200 เยน  เดก็100 เยน  เวลาเปิด-ปิด: 8:30-17:30  
    - ย่านการค้าฮะมนัมาจิ (Hamanmachi Arcade) แหล่งช้อปป้ิงคบครันของนักช้อปฯ ทัง้เสื้อผ้า 

เครื่องส าอาง เครื่องประดับ เครื่องใช้ของใช้ อาหาร
อร่อยๆ ของหวานโดนใจ และอกีมากมาย ทีย่่านฮะมนัมา
จ ิอาเขตถือเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงหลกัจุดส าคญัของเมืองนา
งาซากิเลยก็ว่าได้ ที่นี้มีร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขาย
ของทีร่ะลกึตัง้เรยีงรายกนัมากกว่ารอ้ยรา้น  อาเขตแห่งนี้
เปิดมาตัง้แต่วนัที่ 30 มิถุนายน 2006  แต่ถึงจะอยู่นาน
เก่าแ ก่ยังไงสินค้าที่ที่ นี่ มีก็ทันสมั ยอยู่ ต ลอด เวลา 
เพราะฉะนัน้เหล่าคนทีร่กัการชอ้ปป้ิงจงึไม่ผดิหวงัเมื่อไดม้าเยอืนทีแ่ห่งนี้ ใครที่เลือกไม่ถูกว่าจะไปช้อป
ป้ิงทีไ่หนด ีทีน่ี่ถอืเป็นอกีตวัเลอืกดีๆ  ตวัเลอืกหนึ่งส าหรบัทุกท่านเลยทเีดยีว  

 ช่วงเยน็  - ย่านชินชิ ไชน่าทาวน์ (Shinchi Chinatown) เป็น
ย่านการค้าชื่อดังที่ตัง้อยู่ภายในตัวเมืองนางาซากิใน
จงัหวดันางาซาก ินับเป็น 1 ใน 3 ไชน่าทาวน์ทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในญี่ปุ่ น และไชน่าทาวน์แห่งนี้ยงัเป็นไชน่าทาวน์ทีเ่ก่าแก่
ทีสุ่ดในญี่ปุ่ นอกีดว้ย โดยถูกสรา้งขึน้ช่วงต้นของศตวรรษ
ที่ 17 ซึ่งในช่วงเวลานั ้นเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่ นก าลังใช้
นโยบายปิดประเทศมีเพียงเมืองนางาซากิเมืองเดียว
เท่านัน้ที่อนุญาตให้ท าการค้าได้ คนกลุ่มแรก ๆ ในชินชิ



  

ไชน่าทาว จึงเป็นพวกพ่อค้าและกะลาสเีรือซะส่วนมากนัน่เอง ท่านใดอยากสมัผสักบัความเป็นจนีแบบ
เตม็ตวั ต้องมาชมิอาหารทีม่ใีหเ้ลอืกอยู่มากมายในย่านน้ี รา้นอาหาร รา้นขนม และรา้นคา้สนิคา้มากมาย 

    โดยเฉพาะรา้นทีน่ับเป็นรา้นเดด็ของทีน่ีอ่ย่าง Champon noodle หรอืบะหมีใ่นน ้าซุปทีข่น้ แบบราดหนา้ 
และ Sara Udon คอืบะหมีผ่ดัคลา้ย ๆ โกยซหีมีบ่า้นเรา โดยรา้นอาหารส่วนใหญ่จะขาย 2 เวลาคอื ช่วง
เทีย่ง ประมาณ 11:00-15:00 และช่วงเยน็คอื 17:00-21:00 เรียกไดว้่าอร่อยเดด็ขาด ราคาถูกใจ ชนิชไิช
น่าทาวน์ถอืว่าเป็นย่านการคา้แนวจนี ทีโ่ดดเด่นและเดนิอย่างเพลนิมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ นทเีดยีว  

    อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ตามอธัยาศยั  และไม่รวมค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ   
     แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม DORMY INN NAGASAKI  หรือเทียบเท่า 
 
 
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง  ศาลเจ้ายูโทคอิุนาริ – โทซุ พรีเม่ียม เอ้าท์เลท 
   ศาลเจ้าดาไซฟุ – ฟุกโุอกะ – ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 
 

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เช้านี้น าท่านเดินทางไปยัง ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1688      

ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ยู่ศาสนาพุทธนิกายชินโต และยงัเป็น
ศาลเจา้อินาริทีใ่หญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 ของญี่ปุ่ นอีก
ด้วย โดยศาลเจ้าแห่งนี่ได้เป็นศาลเจ้าประจ าตระกูลนา
เบะชิมะ (Nabeshima clan) เจ้าผู้ปกครองเมืองซากะ    
ในสมยัเอโดะอกีต่างหาก โดยศาลเจา้แห่งนี้เป็นทีป่ระทบั
ของเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์ท าใหม้ีผูค้นจ านวนมากมกัจะนิยม
มาสกัการะขอพรเพื่อใหท้ัง้การเกบ็เกี่ยวพชืผลทางการเกษตรและธุรกจิต่างๆ ใหป้ระสบความส าเรจ็    

  จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั โทซุ พรีเมีย่ม เอ้าท์เลท (Tosu Premium Outlets) เป็นพื้นที่ช้อปป้ิง
เอ้าท์เลทขนาดใหญ่ มรี้านค้าของแบรนด์ชัน้น าและ แบ
รนด์ท้องถิ่นมากกว่า 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 อีกมากมาย มาที่นี่
สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผู้หญงิ ผู้ชาย และเดก็เลก็ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค์ 
โดยแต่ละรา้นคา้กจ็ะมโีปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย 

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ภายในศนูยอ์าหารของเอ้าท์เลท   
 บ่าย น าท่านเดินทางไปยัง เมืองดาไซฟุ  แล้วน าท่านชม 

ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมงังุ (Tenmangu Shrine) ศาลเจ้า
แห่งการศึกษาแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตัง้แต่ในยุคสมัยเฮอัน 
(Heian) โดยแรกเริ่มเดิมทีเป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นการ
สกัการะให้แก่นักปราชญ์แห่งยุคนามว่า “สุกาวะระ มิชิ
ซาเนะ” ที่นี่จงึเหมือนจะมชีื่อเสยีงในการขอพรด้านการ
เรยีนการศกึษา ซึ่งนักเรยีนจากทัว่ญี่ปุ่ นจะมาขอพรกนั  



  

  และบรเิวณทางเขา้ศาลเจา้ ร้านกาแฟ Starbucks  ถอืเป็น 1 ใน 10 รา้นของสตาร์บคัที่ตกแต่งได้เท่ห์
ทีสุ่ดในโลก ประดบัประดาไปด้วยท่อนไมม้ากถงึ 2,000 ท่อน ว่ากนัว่าเมื่อเอาไม้มาเรยีงต่อกนัจะยาวถึง 
4.4 ก.ม. เลยทีเดียว อสิระให้ท่านเดินชมย่านการคา้บรเิวณหน้าศาลเจ้า ซึ่งมีทัง้ขนมทอ้งถิน่ และของที่
ระลกึมากมาย 

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกโุอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และ
ใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของประเทศญี่ปุ่ นดว้ย 

 

 เยน็ อสิระใหท้่านช้อปป้ิงทีย่่านใจกลางเมือง ย่านเทนจิน (Tenjin) ส าหรบัสายช๊อปรบัรองว่าเป็นช่วงเวลา
แห่งความสุขเลยทีเดียว เนื่องจากย่านนี้มีให้เลือกเดิน   
ช๊อปชิมชลิกนัแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้าค้าต่างๆ ที่เรียง
รายอยู่เต็มสองข้างฝัง่ถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้าง
ใหญ่ ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย สินค้าให้เลือกซื้อ
หลากหลายชนิด ตัง้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรน
เนมด์ หนังสอื เครื่องส าอางค์ต่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหาร  

 ค ่า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม MONTE HERMANA FUKUOKA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง  ฟุกโุอกะ – กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
 08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินฟุกโุอกะ แลว้น าคณะท าการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 
 11.40 น.  ออกเดนิทางสู่ สนามบินสุวรรณภมิู  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 649 
 15.40 น. ถงึประเทศไทย (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู) โดยสวสัดภิาพ  

**************************AOB000_Kyushu_Saga-Nagasaki-Fukuoka_5D3N_TG 

 

หมายเหตุ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมืองภัยทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านึงถงึความตอ้งการความ

ปลอดภัย และประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นต้น 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋เครื่องบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนักเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

 
 



  

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดนิทางพร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 24 ช.ม.หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไม่คนืค่ามดัจ าทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผู้เดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ เดินทาง 25 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว            
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมีการเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจง้ให้กบัเราทราบ ณ วนัที่จองทวัร์ หากไม่มีการแจ้งไว ้
จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร์ ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้  
 บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 
และอุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสิทธขิองโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปทีเ่ข้าพกั โดยมหี้องพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรอืวนัเสาร์-อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา  ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่้องเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบริการของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่นตามกฎหมายของสามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดย
มคัคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลัก       

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง   
 ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้  

 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได้ คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตัวแทนบริษทัฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ , 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนือควบคุมของบรษิทัฯ  

 บริษัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบรษิัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แล้ว 
 



  

 
เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญี่ปุ่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึ่งมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะต้องผ่านการพจิารณาจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ื่นขอวซี่า
กบัทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถงึวตัถุประสงค์ในการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่
น ามา เช่น ตัว๋เครื่องบนิขากลบั หรอืเอกสารอื่นๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะต้องใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชื่อ-ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น เช่น โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในช่วงระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี่ปุ่น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดือน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย แลเขา้ข่ายคุณสมบตัิการพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 


