
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11733 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

วันเดินทาง 
 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

บริการอาหาร 
 

โรงแรมที่พัก 

วันแรก 

 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – ฟุกุโอกะ (เกาะคิวชู) 
นัดเวลา 22.00 น. เดินทางโดย  TG 648  (00:50-08:00) 
 

มีบริการบนเครื่อง 
 

- 

วันที่สอง 

 

ฟุกุโอกะ – ตลาดเช้าโยบูโกะ – ปราสาทคาราสึ – อาริตะ 
หมู่บ้านโอคาวาจิ – นางาซากิ – จุดชมไนท์วิวภูเขาอินาซะ  
 

--  /  --  /  ค่่า 
NAGASAKI MARINE 

WORLD HOTEL. 
หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม 

 

*** ใช้บริการรถราง เที่ยวชมรอบ ๆ ตัวเมืองนางาซากิ ***  
สวนโกเวอร์ – โบสถ์คาทอลิกโออูร่า – พิพิธภัณฑ์ปรมาณู 
สวนสันติภาพ – ชินชิ ไชน่าทาวน์  (ไม่รวมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ) 
 

เช้า  /  --  /  -- 
NAGASAKI MARINE 

WORLD HOTEL. 
หรือเทียบเท่า 

วันที่สี ่

 

ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – ศาลเจ้าดาไซฟุ เทมมังงุ  
ฟุกุโอกะ – ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 
 

เช้า / กลางวัน / ค่่า 
SEKIA HOTEL  

(Onsen) 
หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า 

 

ฟุกุโอกะ (เกาะคิวชู) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
เดินทางกลับโดย  TG 649  (11:35-14:55) 
 

เช้า  /  --  /  -- 
มีบริการบนเครื่อง 

- 

 

 



 

 

วนัแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า

หมายเลข 2  เคาน์เตอร ์D โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มแจกเอกสารในการ
เดนิทางและอ านวยความสะดวก  

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

 

เด็กต ำ่กวำ่ 12  

มเีตยีง 
(พกัผูใ้หญ ่1 ทำ่น) 

 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 

ไมม่เีตยีง 
(พกัผูใ้หญ ่2ทำ่น) 

 

พักเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

08 – 12 มกรำคม 2562 34,990 34,990 31,990 7,900 

14 – 18 มกรำคม 2562 34,990 34,990 31,990 7,900 

24 – 28 มกรำคม 2562 34,990 34,990 31,990 7,900 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562 34,990 34,990 31,990 7,900 

06 – 10 กมุภำพนัธ ์2562 34,990 34,990 31,990 7,900 

13 – 17 กมุภำพนัธ ์2562 34,990 34,990 31,990 7,900 

21 – 25 กมุภำพนัธ ์2562 34,990 34,990 31,990 7,900 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2562 34,990 34,990 31,990 7,900 

06 – 10 มนีำคม 2562 38,990 38,990 35,990 7,900 

14 – 18 มนีำคม 2562 38,990 38,990 35,990 7,900 

20 – 24 มนีำคม 2562 38,990 38,990 35,990 7,900 

27 – 31 มนีำคม 2562 38,990 38,990 35,990 7,900 

03 – 07 เมษำยน 2562 39,990 39,990 36,990 7,900 

17 – 21 เมษำยน 2562 34,990 34,990 31,990 7,900 

24 – 28 เมษำยน 2562 34,990 34,990 31,990 7,900 



 

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

 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  กรงุเทพฯ – ฟกุโุอกะ – ซากะ – นางาซากิ 
 00.50 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินฟกุโุอกะ  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 648 
 08.00 น. ถงึ สนามบินฟกุโุอกะ เกาะคิวชู ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
  (เวลาญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ชม.)  
 09.30 น. เชา้นี้น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัซากะ (Saga) เป็นจงัหวดัเล็กๆ บนเกาะควิชูทีม่ชี ื่อเสยีงในเรื่องของ

เครื่องปั้นดนิเผาโดยเฉพาะจากเมอืงอารติะ (Arita) และอุทยานประวตัศิาสตรท์ีย่อ้นหลงัไปจนถงึยุคยา
โยอ ิ(Yayoi) หรอืประมาณ 300 ปีกอ่นครสิกาล  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 

 
  แลว้น าทา่นไปยงั ตลาดเช้าโยบูโกะ (Yobuko Morning Market) ตลาดแห่งนี้มอีายุกว่า 130 ปี ตัง้อยู่

ทางทิศตะวันออกของท่าเรือโยบูโกะ  มีความยาว
ประมาณ 200 เมตร เตม็ไปด้วยแผงขายอาหารทะเลสด  
อาหารแปรรูป ผัก และดอกไม้ให้เลือกซื้อกันอย่าง
เพลดิเพลนิเลยทเีดยีว ถอืเป็นหนึ่งในตลาดเชา้ทีใ่หญ่
ทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่ น โดยตลาดเชา้อกี 2 แห่ง ได้แก่ 
ตลาดเมอืงวาจมิะ และตลาดทาคายาม่า ในจงัหวดักฟุิ 
และของขึ้นชื่อของจังหวัดซากะ  นั น่ก็คือ  ซาชิ มิ
ปลาหมึกตวัใส “Saga Squid” และเนื้อซากะ เนื้อระดบัพรเีมีย่มของเมอืงซากะ “Saga Beef” ท่าน
สามารถซื้ออาหารทะเล และใหท้างรา้นย่างเสริ์ฟแบบรอ้น 
ๆ ไดเ้ลย   

 กลางวนั อิสระให้ท่านทานอาหารกลางวนั ภายในตลาดเช้าโยบู
โกะ  

 บ่าย น าท่านไปยงั ปราสาทคาราสึ (Karatsu Castle) หรอืมี
ฉายาว่า Dancing Crane Castle แปลเป็นไทยว่า 
“ปราสาทนกกระเรียนเต้นร า” สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1602 

http://bit.ly/2NMk5YE


โดย Terazawa Hirotaka ไดเมยีวของเมอืงในเวลานัน้ ตวัปราสาทสขีาวสรา้งอยู่บนเนินเขา มทีัง้หมด 5 
ชัน้ ตัง้อยู่ดา้นขา้ง Karatsu Bay และมแีม่น ้าทีไ่หลผ่านสายหนึ่งชื่อว่าแม่น ้ามทัสุระ ท าหน้าทีเ่หมอืนกบั
เป็นปราการธรรมชาตแิทนการขดุคูรอบเมอืงเหมอืนกบัปราสาท    อื่น ๆ จากดา้นบนตวัปราสาท ท่าน
จะสามารถมองเหน็นิจโินะมสัสบึาระ อา่วคาราส ึและตวัเมอืงไดโ้ดยรอบ  

  จากนัน้น าท่านท่านเดนิทางสู่ เมืองอาริตะ (Arita) เป็นชื่อของเมอืงเลก็ๆ ทีต่ัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของ
จงัหวดัซากะ เมอืงแห่งนี้นับว่าเป็นอนัดบัต้น ๆ ด้านเครื่องปั้นดนิเผา โดยเฉพาะเครื่องเคลอืบดนิเผา
(Porcelain) เรยีกว่า อาริตะ-ยากิ (Arita-yaki) ทีเ่ป็นเสมอืนเอกลกัษณ์ของเครื่องปั้นดนิเผาของเมอืงนี้ 
โดยเฉพาะสถานทีท่อ่งเทีย่วของเมอืงจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัเครือ่งปัน้ดนิเผาอยา่งแน่นอน  

  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) เป็นบรเิวณทีร่อบล้อมไปดว้ยภูเขา 
ภายในหมู่บา้นมปีล่องไฟเก่าๆ และเตาเผากว่า 30 เตา 
ซึง่บ่งบอกถงึประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอนัเก่าแก่กว่า 
350 ปีทีย่งัดูเหมอืนมชีวีติอยู่ ณ ปัจจุบนั หน่วยงานทาง
วฒันธรรมไดบ้นัทกึเรื่องราวของวฒันธรรมและประเพณี

เป็น “มรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่ น” ในเดือนเม.ย.ปี 
2016 ประวตัศิาสตรแ์ละภาพทวิทศัน์ของภูเขาโอคาวาจิ
ได้ถูกบนัทกึใน “ถ่ินก าเนิดของเคร่ืองกระเบื้องและ
การเดินทางของเคร่ืองปั้นดินเผาท่ีแบ่งบานอย่า
งดงามด้วยความสามารถและความส าเร็จแห่งฮิ
เซน็” นอกจากนี้ยงัมรีา้นทีไ่ดร้บัการแนะน าจากมชิลนิก
รนีไกด์ เวบ็ไซต์ทีไ่ด้รบัการลงคะแนนใหว้่า โอคาวาจยิา
มะไดร้บัสองดาวซึง่หมายถงึเป็นสถานที ่“ท่ีควรค่าแก่การไปเย่ียมเยือน”  

 เยน็ น าท่านเดินทางสู่ จงัหวัดนางาซากิ ถือเป็นเมืองท่า
ส าคญัของญีปุ่่ น จงึรบัเอาวฒันธรรมจากยุโรปและจนีมา
ผสมผสานเอาไว้ จนเกดิเป็นชุมชนชาวต่างชาตติ่าง ๆ 
เชน่ ไชน่าทาวน์ขึน้ หรอืบา้นพกัชาวตะวนัตก  

  แล้วเดินทางโดยรถบัสสู่ จุดชมวิวบนภูเขาอินาซะ  

(Mt. Inasayama) โดยภูเขาแห่งนี้มคีวามสูงอยู่ที ่333 
เมตร ซึ่งถือว่าเป็นชมวิวที่สูงสุดของตวัเมอืงนางาซาก ิ
จงึท าใหเ้ป็นจุดทีส่ามารถเหน็ววิทวิทศัน์ของเมอืงนางา
ซากไิดด้งีามทีส่ดุแลว้ ยิง่กลางคนืนี่บอกเลยว่าดงัมาก ๆ 
เพราะถงึขนาดตดิ 1 ใน 3 จุดชมววิกลางคนืทีส่วยทีสุ่ด
ในญีปุ่่ น ซึง่ชาวญีปุ่่ นเรยีกกนัว่า ยาเคอิ (Yakeio) โดย
จะมอีกี 2 แหง่ คอื ภเูขาฮาโกดาเตะ และภเูขารอ็คโกะ 

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่   
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD  หรือเทียบเท่า 
  
 
 
 
 
 



วนัท่ีสามของการเดินทาง  นางาซากิ  (นัง่รถรางเท่ียวชมรอบเมืองนางาซากิ) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เช้าวนัน้ีมคัคเุทศก์จะน าท่านเท่ียวรอบๆ ตวัเมืองนางา

ซากิ  ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจมากมาย ในแบบ

ฉบบัคนท้องถ่ินเจาะลึกตามสถานท่ีต่างๆ แบบไม่รีบเร่ง 

แวะช้อป ,ชิม ,ชิล ถ่ายรูปเก๋ ๆ ตลอดเส้นทาง โดย

เลือกใช้พาหนะในการเดินทางเป็นรถราง (TRAM) ท่ีหา

ได้ยากท่ีในเมืองใหญ่ท่ียงัมีให้บริการ    
   *** ทางบริษทัฯ เตรียมตัว๋รถรางไว้ให้กบัทุกท่านแล้ว ***

  อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ตามอธัยาศยั  และไม่รวมค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ   
 

 ช่วงเช้า  - สวนดอกไม้ของโกเวอร์ (Glover Garden) ถอืเป็น
แลน์มาร์คที่ใครต่อใครต้องการปักหมุดเช็คอินกันที่นี่ 
ตัง้อยูบ่นเนินเขาใหญ่ พดูไดค้ าเดยีวว่าววิทีน่ี่สวยเว่อรว์งั 
แต่เดิมสวยแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศยัของพ่อค้าชาวองักฤษ
นามว่าThomas Glover อนัเป็นทีม่าของชือ่ของทีน่ี่นัน่อง 
ภายในสวนสวยแห่งนี้ตกแต่งสไตล์ผสมผสานญี่ปุ่ นและ
ตะวนัตก และยงัมกีลุ่มอาคารทีเ่ปิดเป็นพพิธิภณัฑ์แบบ
เปิดโล่ง ซึ่งสรา้งขึ้นในสมยัปลาย ค.ศ.1900 และเนื่องจากสวนแห่งนี้ตัง้อยู่บนเนินเขา ท าให้สามารถ
มองเหน็ววิของตวัเมอืงนางาซากแิบบพาโนรามา่อกีดว้ย  

  ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 610 เยน   เวลาเปิด-ปิด: 8:00-18:00 
 
 
  - โบสถค์าทอลิกโออูร่า (Oura Catholic Church) 

หากแต่ถา้พดูถงึความส าคญัทางประวตัศิาสตรข์องญีปุ่่ น 
โบสถโ์ออรูา่ถกูสรา้งขึน้เมือ่ปีสุดทา้ยของยุคเอโดะ (Edo) 
คอืประมาณปี ค.ศ.1864 เพือ่ตอบรบักบัชุมชนของพ่อคา้
ชาวตะวนัตกทีข่ยายใหญ่ขึน้ และมาพกัอาศยัอยู่ทีน่างา
ซาก ิ จงึท าใหก้ลายเป็นโบสถ์ของศาสนาครสิต์ทีเ่ก่าแก่
ทีสุ่ดในญีปุ่่ น สิง่ก่อสรา้งแบบตะวนัตกเพยีงอย่างเดยีวที่
ได้รบัการขึน้ชื่อเป็นสมบตัขิองชาตอิกีด้วย เรยีกได้ว่าถา้อยากสมัผสัความเก่าแก่ของโบสถ์ของศาสนา
ครสิต ์พรอ้มสถาปัตยกรรมเก๋ ๆ ทีด่แูละสดุคลาสสคิ แวะมาถ่ายรปูดา้นหน้ากย็งัด ี 

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

 ชว่งบ่าย - สวนสนัติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) 
ในการกอ่ตัง้สวนสนัตภิาพแหง่นี้ ถกูจดัสรา้งขึน้เพือ่ร าลกึ
ถงึเหตุการณ์ทิง้ระเบดิปรมาณูทีช่ ือ่ว่า Fat man เมื่อวนัที ่
9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ าลายเกอืบทัง้เมอืงและยงัฆ่า
สิง่มชีวีติไปมากกว่า 80,000 คน ภายในสวนแห่งนี้มรีูป
ปัน้เกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย โดยทีด่า้นหลงัของสวนจะ
มีเสาสีด าที่เป็นตัวชี้ต าแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิด



ปรมาณู และมรีายชือ่ของเหยือ่ในครัง้นัน้ดว้ย  
 

  - พิ พิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูางาซากิ  (Nagasaki 
Atomic Bomb Museum) ภายในได้เกบ็รวบรวม
เหตุการณ์เศรา้ ๆ ในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ขอ้มูล
เหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิง่ของต่าง ๆ ทัง้ยงัมเีรยีงล าดบั
เหตุการณ์ตัง้แต่ก่อนระเบดิปรมาณูลง จนถงึวนิาทแีห่ง
ความหายนะ ไปจนถึงภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่พัง
ยบัเยิน ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ที่รอดชีวิตแต่ต้องทน
ทกุขท์รมานจากสารกมัตภาพรงัส ีเป็นโรคลคูเีมยี (มะเรง็
เม็ดเลือดขาว) ที่ค่อย ๆ คร่าชีวิตผู้คนเหล่านัน้ไปอีก
จ านวนมากมาจดัแสดงไวใ้หค้นทีส่นใจจะรบัรูถ้งึขอ้มลูที่
ท าให้เกดิความเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ส่งผลไปทัว่ทัง้
ญี่ปุ่ นได้ดูกนัค่ะ เรยีกได้ว่าเป็นพพิธิภัณฑ์แห่งนี้เป็นสิง่
เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสญูเสยีอนัยิง่ใหญ่ ในวนัทีน่างาซากโิดนพษิรา้ยของพลโูตเนียมไปเกอืบทัง้เมอืง  

  ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 200 เยน  เดก็100 เยน  เวลาเปิด-ปิด: 8:30-17:30  
 

 ชว่งเยน็  - ชินชิ ไชน่าทาวน์ (Shinchi Chinatown) เป็นย่าน
การคา้ชื่อดงัที่ตัง้อยู่ภายในตวัเมอืงนางาซากใินจงัหวดั
นางาซากิ นับเป็น 1 ใน 3 ไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่ น และไชน่าทาวน์แห่งนี้ยงัเป็นไชน่าทาวน์ทีเ่ก่าแก่
ทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย โดยถกูสรา้งขึน้ช่วงตน้ของศตวรรษ
ที่ 17 ซึ่งในช่วงเวลานัน้เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่ นก าลังใช้
นโยบายปิดประเทศมีเพียงเมืองนางาซากิเมืองเดียว
เท่านัน้ทีอ่นุญาตใหท้ าการคา้ได ้คนกลุ่มแรก ๆ ในชนิชิ
ไชน่าทาว จงึเป็นพวกพ่อคา้และกะลาสเีรอืซะส่วนมากนัน่เอง ท่านใดอยากสมัผสักบัความเป็นจนีแบบ
เตม็ตวั ตอ้งมาชมิอาหารทีม่ใีหเ้ลอืกอยูม่ากมายในยา่นนี้ รา้นอาหาร รา้นขนม และรา้นคา้สนิคา้มากมาย 

  โดยเฉพาะรา้นทีน่บัเป็นรา้นเดด็ของทีน่ี่อยา่ง Champon 
noodle หรอืบะหมี่ในน ้าซุปที่ขน้ แบบราดหน้า และ 
Sara Udon คอืบะหมีผ่ดัคลา้ย ๆ โกยซหีมีบ่า้นเรา โดย
ร้านอาหารส่วนใหญ่จะขาย 2 เวลาคือ ช่วงเที่ยง 
ประมาณ 11:00-15:00 และช่วงเย็นคือ 17:00-21:00 
เรยีกไดว้่าอร่อยเดด็ขาด ราคาถูกใจ ชนิชไิชน่าทาวน์ถอื
ว่าเป็นยา่นการคา้แนวจนี ทีโ่ดดเด่นและเดนิอยา่งเพลนิมากทีส่ดุแหง่หนึ่งของญีปุ่่ นทเีดยีว  

  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง  ศาลเจ้ายโูทค ุ– ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– ฟกุโุอกะ – ย่านเทนจิน 
 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เช้านี้ น าท่านเดินทางไปยัง ศาลเจ้ายูโทคุอินา ริ 

(Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึน้เมื่อ ปี ค.ศ.1688      
ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ยู่ศาสนาพุทธนิกายชินโต และยงัเป็น
ศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 ของญีปุ่่ นอกี



ดว้ย โดยศาลเจา้แหง่นี่ไดเ้ป็นศาลเจา้ประจ าตระกลูนาเบะชมิะ (Nabeshima clan) เจา้ผูป้กครองเมอืงซา
กะ    ในสมยัเอโดะอกีต่างหาก โดยศาลเจา้แหง่นี้เป็นทีป่ระทบัของเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์ท าใหม้ผีูค้นจ านวน
มากมกัจะนิยมมาสกัการะขอพรเพื่อใหท้ัง้การเกบ็เกีย่วพชืผลทางการเกษตรและธุรกจิต่าง ๆ ใหป้ระสบ
ความส าเรจ็    

  แลว้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองดาไซฟุ  แล้วน าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมงังุ (Tenmangu Shrine) 
ศาลเจา้แห่งการศกึษาแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ในยุคสมยั
เฮอนั (Heian) โดยแรกเริม่เดิมทเีป็นการสรา้งขึน้เพื่อ
เป็นการสกัการะใหแ้กน่กัปราชญแ์หง่ยคุนาม “สกุาวะระ 
มิจิซาเนะ” (Sugawara Michizane) ทีน่ี่จงึเหมอืนจะมี
ชื่อเสยีงในการขอพรด้านการเรียนการศกึษา ช่วงใกล้
สอบ นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาจากทัว่ประเทศญีปุ่่ นจะมาขอ
พรกนัเยอะมาก และบรเิวณทางเขา้ศาลเจา้ ร้านกาแฟ Starbucks  ถอืเป็น 1 ใน 10 รา้นของสตารบ์คัที่
ตกแต่งไดเ้ท่หท์ีสุ่ดในโลก ประดบัประดาไปดว้ยท่อนไมม้ากถงึ 2,000 ท่อน ว่ากนัว่าเมื่อเอาไมม้าเรยีง
ต่อกนัจะยาวถงึ 4.4 ก.ม. เลยทเีดยีว   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองฟกุโุอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาะควิช ู(Kyushu) และใหญ่เป็น

อนัดบั 8 ของประเทศญีปุ่่ นดว้ย แลว้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง
ทีย่่านใจกลางเมอืง ย่านเทนจิน (Tenjin) ส าหรบัสาย  
ช๊อปรับรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลยทีเดียว 
เนื่องจากยา่นนี้มใีหเ้ลอืกเดนิช๊อปชมิชลิกนัแบบสดุ ๆ ไม่
ว่าจะเป็นร้าค้าต่างๆ ทีเ่รยีงรายอยู่เต็มสองขา้งฝัง่ถนน 
ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่  ๆ มารวมตัวกันอยู่
มากมาย สินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตัง้แต่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ 
เครือ่งส าอางต่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

 เยน็ แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SEKIA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 ค ่า รบัประทานอาหารค า่ภายในห้องอาหารของโรงแรม  พร้อมบริการบปุเฟ่ตข์าป ู!! 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง  ฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
 07.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินฟกุโุอกะ  แลว้น าคณะท าการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 
 11.35 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินสวุรรณภมิู  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 649 
 14.55 น. ถงึประเทศไทย (ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู) โดยสวสัดภิาพ  
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หมายเหต ุทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลง

ของอตัราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มกีารผันผวนอยูต่ลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภยัทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านงึถงึความตอ้งการความ

ปลอดภยั และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์



 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) 
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 24 ช.ม.หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไม่คนืค่ามดัจ 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 
พรอ้มระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ,้ และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 25 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว            
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรอืยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศต้องรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัทีจ่องทวัร ์หากไม่มกีารแจง้ไว ้
จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม 
และอุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพร้อมใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร์-อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา  ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญี่ปุ่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั       

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   



 ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอื่นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ, 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนือควบคุมของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใช้จากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ ื่นขอวซี่า
กบัทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่
น ามา เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขากลบั หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านกัในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


