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 ชม “สวนสันติภาพ” สถานทีส่ าคัญทางประวตัิศาสตร์ 

  “ภูเขาอนิาสะ” จุดชมววิสวยติดอนัดับ 1 ใน 3 ของญีปุ่่น 

 ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และส าคัญ
ทีสุ่ดในญีปุ่่น 

 ชมหมู่บ้านยูฟูอนิ เมืองเลก็ๆแสนน่ารักกลางหุบเขา 

 อาบน า้แร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญีปุ่่น 1 คืน 

 ช้อปป้ิงจุใจทีค่าแนล ซิตี ้และย่านเท็นจิน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Code: JHFU 0707 & 0811_5D 3N_E 
 
วนัที ่1  กรุงเทพฯ – ฟุกโุอกะ 
21.00 น. ทุกท่านพร้อมกนัท่ีจุดนดัพบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก 

บริเวณประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน 

 

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – ฟุกโุอกะ – เมืองนางาซาก ิ– สวนสันตภิาพนางาซาก ิ– โกลฟเวอร์     
การ์เด้น – ภูเขาอนิาสะ 
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00.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย ดว้ยเท่ียวบินท่ี TG 648 
08.00 น.  เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของ

ประเทศญ่ีปุ่นแล้วน าทุกท่านเดินทางเข้าสู่เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ เม่ือคร้ังอดีตเมืองน้ีถือเป็นเมืองท่าท่ีมีการติดต่อคา้ขาย แลกเปล่ียนอารยธรรม
ต่าง ๆ กบัโลกตะวนัตก ซ่ึงมาเผยแผ่เขา้สู่ประเทศญ่ีปุ่น นางาซากิถือเป็นเมืองท่าแห่งเดียวท่ี
เป็นหน้าต่างไปสู่ ต่างประเทศติดต่อกับ เกาหลีหรือ
ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จะเห็นไดจ้ากร่องรอย
ทางวฒันธรรมจากประเทศจีนและประเทศแถบยุโรป ท่ี
ยงัคงหลงเหลืออยูใ่นนางาซากิ นางาซากิมีแหล่งท่องเท่ียว
มากมาย อาทิเช่น สวนแห่งสันติภาพ ไชน่าทาวน์ และวิว
กลางคืนอนัสวยงามติดอนัดบัหน่ึงในสามของญ่ีปุ่น จากนั้นพาท่านชมสวนสันติภาพนางาซากิ 
หรือสวนเฮวะโคเอน็เป็นสถานท่ีท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของเมืองนางาซากิโดยสร้างข้ึนเพื่อ
ร าลึกถึงเหยื่อจากเหตุการณ์ท่ีเมืองนางาซากิโดนทิ้งระเบิดปรมาณูในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
ซ่ึงจุดส าคญัของสวนสันติภาพแห่งน้ีก็คือน ้ าพุแห่งสันติภาพและอนุสาวรียรู์ปป้ันของผูช้ายท่ี
มือขา้งขวาช้ีข้ึนบนฟ้า หมายถึงการเตือนอนัตรายจากการคุกคามของระเบิดปรมาณู ส่วนมือ
ขา้งซ้ายเหยียดตรงไปด้านขา้งซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของความปรารถนาให้เกิดสันติภาพในโลก
นัน่เอง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยโุรปผสมผสานความเป็น

ญ่ีปุ่นท่ี  โกลฟเวอร์ การ์เด้น บา้นและสวนสวยท่ามกลาง
ธรรมชาติอนัร่มร่ืน ทั้งยงัมองเห็นท่าเรือนางาซากิ ถือได้
วา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัตน้ๆของเมืองนา
งาซากิเลยก็ว่าได้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ภูเขาอินาสะ 
ภูเขาท่ีมีความสูง 333 เมตร โดยการข้ึนกระเช้าไฟฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ข้ึนสู่ยอด
เขาอินาสะ เพื่อชมวิวยามค ่าคืนของเมืองนางาซากิ จุดชมวิวท่ีติดอนัดับ 1 ใน 3 จุดชมวิว
กลางคืนท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม 
เขา้พกัโรงแรม Yataro Hotel หรือเทียบเท่า ( - / L / D ) 
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หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบน ้ าแร่ เพื่อความผอ่นคลายเพราะชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่ในน ้ าแร่
นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีข้ึน 
 
 

วนัที ่3 ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท – หมู่บ้านยูฟูอิน  – ทะเลสาบคินริน – 
เมืองฟุกโุอกะ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เช้าน้ีน าท่านชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ โดยศาลเจา้แห่งน้ีสร้างข้ึน
ใน ปี ค .ศ . 168 เป็ น ศ าล เจ้าป ระจ าต ระกู ล น า เบ ะ ชิ ม ะ 
(Nabeshima) ผูป้กครองเมืองซากะในยุคสมยัเอโดะ สร้างข้ึน
เพื่อถวายแด่เทพอินาริ เพื่อเป็นท่ีประทบัแห่งเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ
ผูป้ระทานผลเก็บเก่ียวอนัอุดมสมบูรณ์ ท าให้มีผูศ้รัทธาและ
สักการะขอความส าเร็จดา้นธุรกิจการคา้ และความปลอดภยัจากอุบติัเหตุทั้งปวง อีกทั้งยงัเป็น 1 
ใน 3 ศาลเจา้ท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุดในญ่ีปุ่นรองจากศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ ในจงัหวดัเกียวโต และ
ศาลเจา้คาซามะอินาริ ในจงัหวดัอิบารากิดว้ย จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต 
ซ่ึงเป็นแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ มีร้านคา้ของแบรนด์ชั้นน าและแบรนด์ทอ้งถ่ินมากกว่า 150 

ร้ า น  เ ช่ น  Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New 
Balance, Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน
ในการเลือกซ้ือสินค้าอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) 

บ่าย น าท่านสู่หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บา้นเล็กๆ ทางตอนกลางของ
จงัหวดัโออิตะ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาท่องเท่ียวเมืองน้ี
จะมาเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจโดยการแช่ออนเซ็นเพราะ
เมืองน้ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของน ้ าพุร้อนท่ีเป็น 1 ใน 16 เมือง
ออนเซ็นช่ือดงัของญ่ีปุ่น และนอกจากน้ียงัมีร้านขายของ
พื้นเมืองน่ารักๆ ของฝากของท่ีระลึก ลกัษณะของร้านมีการตกแต่งอยา่งสวยงามและแปลกตา 
ใหท้่านเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศของถนนท่ีเป็นเอกลกัษณ์แห่งหน่ึงของเมืองยฟููอิน จากนั้น
น าท่านชมทะเลสาบคินริน ทะเลสาบในเมืองยูฟูอิน ซ่ึงน ้าใน
ทะเลสาบแห่งน้ีไหลมาจากน ้ าพุร้อนท าให้น ้ าในสระอุ่นอยู่
ตลอดเวลา จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองฟุกุโอกะ เมือง
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หลวงของเกาะคิวชู เกาะท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
มากมาย 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
เขา้พกัโรงแรม IP City Hotel Fukuoka / Seaside Hotel หรือเทียบเท่า ( B / - / D ) 

วนัที ่4  ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซิตี ้– ย่านเทน็จิน 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
 เช้าอนัสดใสน้ีพาท่านเขา้ชมศาลเจ้าดาไซฟุ ซ่ึงสร้างข้ึน

ในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์ มิจิซาเนะ          
สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และมีผูค้นหลัง่ไหลไปสักการะ
กนัอย่างเนืองแน่น รอบบริเวณท่านจะต่ืนตากบัตน้บ๊วย
กวา่ 6,000 ตน้ ซ่ึงหาดูท่ีไหนไม่ได ้จากนั้นน าท่านสู่ คาแนล ซิตี ้หา้งสรรพสินคา้ท่ีถูกออกแบบ
ข้ึนมาโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสโดยมีรูปแบบท่ีไม่เหมือนใคร มีลักษณะการสร้างท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท าให้กลายเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ นอกจากน้ียงัมี
โรงภาพยนตร์กวา่ 13 โรง, สวนสนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และทนัสมยั, ร้านคา้มากมายกวา่ร้อย
ร้านคา้ใหท้่านไดเ้ลือกชมและซ้ือสินคา้มากมายในราคาท่ีน่าพอใจตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ ย่านเท็นจิน เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือของท่ี

ร ะ ลึ ก อ ย่ า ง จุ ใ จ กั บ สิ น ค้ าแ บ รน ด์ เน ม ม าก ม าย 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ หรือสินคา้เอาใจ
คุณผู ้หญิง อาทิ  เส้ือผ้าแฟชั่น  กระเป๋า รองเท้า หรือ
เค ร่ืองส าอางยี่ห้ อดังของญ่ี ปุ่นไม่ว่าจะเป็น  KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนอีกมากมาย นอกจากน้ีให้ท่านไดส้นุกสนานกบัการซ้ือ
สินคา้ราคาถูกนานาชนิดจากร้าน 100 เยน ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของญ่ีปุ่น ให้ท่านไดเ้ลือกชมและ
ซ้ือสินคา้มากมายในราคาท่ีน่าพอใจตามอธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เขา้พกัโรงแรม IP City Hotel Fukuoka / Seaside Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L  / D ) 
 

วนัที ่5  ฟุกโุอกะ – กรุงเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
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เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ ( B / - / - ) 
11.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทย ดว้ยเท่ียวบินท่ี TG 649   
14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

อตัราค่าบริการ: 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ2ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พกัห้องเดี่ยวเพิม่ 

10 – 14 ส.ค. 2560 49,990 44,990 39,990 8,000 
    กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 20 คน ในกรณทีีก่รุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปลีย่นแปลงราคา 

อตัราค่าบริการนี้รวม: 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทย 
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 
4. ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

น ้ าหนักหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกิน ท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผูท่ี้อายุ
ไม่เกิน 70 ปี) 

8. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

อตัรานีไ้ม่รวม: 
1.  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์ 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต ์ 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

เง่ือนไข: 
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1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งน้อย 20 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 
 

การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษทั

ภายใน 3 วนั 
2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่การ

ส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าบริการ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ี     
มีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์
ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณทีีท่่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง 
หรือเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือวา่
ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
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4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนดัหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้หรือออก
นอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษทัฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น การ
น าส่ิงของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฏหมาย 

 
 

 
 

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของ
ตัว๋และภาษีน า้มนั และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 


