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ขอน ำท่ำนสู่ดินแดน เกำะใต้สดุของประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย 
สู่เมืองฟคุโุอกะ  ซำกะ และนำงำซำกิ 

ฟคุโุอกะ สกัการะ ศำลเจ้ำดำไซฟ ุและสนุกกบัการเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายที ่ย่ำนเทน็จิน 
นำงำซำกิ สวนสนัติภำพ และ พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมำณู อนุสรณ์สถานเพือ่ร าลกึถงึเหตุการณ์

สงครามโลกครัง้ที ่2  
เดนิชมบรรยากาศโดยรอบ พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้มากมายทีย่า่น ไชน่ำทำวน์ 
ดื่มด ่ากบัทศันียภาพยามค ่าคนืของเมอืงนางาซาก ิณ ภเูขำอินำสะ (Mt. Inasayama)  
สวนโกลฟเวอร ์สวนสวยทีม่าพรอ้มกบัประวตัศิาสตรก์ารเขา้มาในญีปุ่่ นของชาวต่างชาต ิ 

   สะพำนเมงำเนะบำชิ สะพานโคง้สองชว่งทีส่ะทอ้นภาพผวิน ้าเป็นวงคลา้ยกบัรปูแว่นตา  
 ซำกะ  ศำลเจ้ำยโูทข ุอินำริ สถานทีส่ าคญัทีถ่กูใชเ้ป็นสภานทีถ่่ายท าละครเรือ่ง กลกโิมโน  

  ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โทส ุพรีเม่ียม เอำท์เลท็ 



P a g e  | 2 

 

DISCOVERY KYUSHU 5D3N BY TG 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนกรกฎำคม วนัท่ี 5-9 / 27-31 
           เดือนกนัยำยน วนัท่ี 29กนัยำยน – 3ตลุำคม 
 

วนัแรก          สนำมบินสวุรรณภมิู 

22.00 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตท่ีู 2 เคำน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทำง 
และผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน โดยสำยกำรบินไทย  

 

วนัท่ีสอง         ฟคุโุอกะ >> ศำลเจ้ำดำไซฟ ุ>> เทนจิน มอลล ์>> นำงำซำกิ >> ไชน่ำ ทำวน์ >> 
                        นัง่กระเช้ำสู่ยอดเขำอินำสะ 

 
 
 
 
 
 
 
00.50 น. เหินฟ้ำสู่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 648 
08.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินฟุคุโอกะ หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและขัน้ตอน

ศลุกำกรแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟุคโุอกะ เมอืงใหญ่อนัดบั 8 ของญีป่่น เคยไดร้บัการ
โหวตใหเ้ป็นเมอืงทีน่่าอยูท่ีสุ่ดในโลกแหง่หนึ่งมาแลว้ นัน่เป็นเพราะฟุกโุอกะเป็นเมอืงใหญ่ทีม่ ี
บรรยากาศแบบสบายๆ ไมเ่รง่รบีเหมอืนโตเกยีวหรอืโอซากา้ ถนนหนทางกวา้งขวาง มแีมน่ ้า
ไหลผ่านตวัเมอืงหลายสาย มแีผงขายอาหารรมิถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมอืนจะเป็นเอกลกัษณ์
ของฟุคุโอกะไปแลว้ น าท่านมนัสการ ศำลเจ้ำดำไซฟุ ในบรรดาศาลเจา้นับรอ้ยแห่งในญีปุ่่ น 
ศาลเจา้ดาไซฟุ นบัเป็นหนึ่งในศาลเจา้ทีส่ าคญัทีสุ่ด ศาลเจา้แห่งนี้เป็นทีส่ถติของเทพเจา้แห่ง
ความรู ้ซึง่มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานนบัพนัปี ในแต่ละปีจะมนีกัทอ่งเทีย่วเดนิทางมาเยอืน
อย่างไม่ขาดสายจนถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญี่ปุ่ นทีไ่ม่ควรพลาด อาคารศาลเจ้าที่
เหน็ในปัจจุบนัเป็นของทีส่รา้งใหมเ่มือ่ปีค.ศ.1591 ตรงทางเขา้ศาลเจา้มรีปูปัน้ววัเทพเจา้นอน
อยู่ในสภาพทีม่นัวบัโดยชาวญี่ปุ่ นมคีวามเชื่อกนัว่าหากไดลู้บไลบ้รเิวณหวัและเขาของววัจะ
ท าใหห้ายจากอาการเจบ็ป่วย จะมแีต่โชคดเีขา้มาและประสบความส าเรจ็ในเรือ่งของการเรยีน 
จากนัน้น าท่านสู่ ย่ำนเท็นจิน ซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า อาคารขายเสื้อผ้าแฟชัน่ 
ธนาคารพาณิชยส์ าคญั ออฟฟิศส านกังาน ถอืเป็นแหล่งใจกลางเมอืงทีส่ าคญัของเมอืงฟุคโุอกะ  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

   พิเศษ!!          
บุฟเฟตข์ำป ู
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บำ่ย เดนิทางสู่ เมืองนำงำซำกิ เมอืงเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตร์ เมื่อครัง้อดตีเมอืงนี้
ถือเป็นเมอืงท่าที่มกีารติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กบัโลกตะวนัตกซึ่งมา
เผยแพรเ่ขา้สูป่ระเทศญีปุ่่ น น าทา่นสู ่ไชน่ำทำวน์ หรอืรูจ้กักนัในชือ่ไชน่าทาวน์ชนิช ิ 
เป็นไชน่าทาวน์ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น โดยถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่17 ในปัจจุบนั 
ไชน่าทาวน์เมอืงนางาซากนิี้ โด่งดงัมากในเรื่องรา้นอาหารที่อร่อย โดยเฉพาะอาหารชื่อดงั
อย่างราเมง็แชมเป้ียน, จมัปง(Champon) ลกัษณะคลา้ยก๋วยเตีย๋วราดหน้า ส่วนผสมมทีัง้กุง้ 
ปลาหมกึ หมู ลูกชิ้นปลา ถัว่งอก กะหล ่าปลี คลุกเคล้าอยู่ในน ้าซุป ถ้าชอบแบบแหง้ตอ้งสัง่ 
ซาระอุด้ง (sara-udon) ซึง่จะราดส่วนผสมดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ลงบนเสน้อุดง้ เสน้ราเมง็ 
หรอืเสน้หมีก่รอบ  

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั บริเวณไชน่ำ ทำวน์ 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
หลงัจากท าการเชค็อนิและเกบ็สมัภาระแลว้ น าทา่นขึน้กระเช้ำสู่จดุชมวิวบนยอดเขำ 
อินำสะ (Mt.Inasayama) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นจุดชมววิกลางคนืทีส่วยทีส่ดุของญีปุ่่ น  
 

วนัท่ีสำม          สวนโกลฟเวอร ์>> สะพำนแว่นตำ >> อิสระท่องเท่ียวภำยในมืองนำงำซำกิ 
                     ** เดินทำงท่องเท่ียวโดยใช้รถรำง** 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่ “สถำนีทสึกิมำชิ” เพ่ือนัง่รถรำงสู่ “สถำนีโออรุะเท็นชูโดชิตะ” น าท่าน

ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วเลื่องชือ่ของเมอืงที ่สวนโกลฟเวอร ์สรา้งโดยคหบดชีาวองักฤษทีเ่ขา้มา
คา้ขายและซื้อทีบ่รเิวณภูเขาอยู่รมิอ่าวของเมอืงนางาซากิ บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มจะ
เป็นแบบตะวนัตกและจดัแสดงเรื่องราวประวตัิความเป็นมาเกี่ยวกบับ้านและบุคคลต่างๆ  
รวมถงึสวนดอกไมท้ีผ่ลดัเปลีย่นไปตามแต่ละฤดกูาลอยา่งสวยงามรวมถงึประวตัขิองมาดาม 

  บตัเตอรฟ์ลายทีเ่ฝ้าคอยการกลบัมาของคนรกัอยา่งซื่อสตัย ์จนมผีูน้ ามาสรา้งเป็นบทละคร 
  ชื่อดงัเรื่องมาดามบตัเตอรฟ์ลาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สะพำนเมงำเนะบำชิ ซึง่มแีม่น ้า

นากาชมิะ ไหลผา่นกลางเมอืงนางาซาก ิและมสีะพานหนิเกา่แกท่อดขา้มหลายสาย แต่ทีโ่ดด
เด่นทีสุ่ดคอืสะพานเมงาเนะบาช ิสะพานโคง้สองช่วงทีส่ะทอ้นภาพผวิน ้าเป็นวงคล้ายกบัรูป
แว่นตา  

เท่ียง อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
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บำ่ย อสิระชอ้ปป้ิง ย่ำนฮำมำโนะ-มำจิ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ในยา่นนี้ โดยมี
รา้นขายสนิคา้ของทีร่ะลกึจากเมอืงนางาซาก ิอาทเิชน่ คาสเทล่า ขนมเคก้โบราณทีท่ าขึน้โดย
ชาวโปรตุเกสทีเ่ขา้มาแลกเปลีย่นวมันธรรมในสมยักอ่น หรอืจะเป็น คะขนุิมนัจ ูหรอืหมัน่โถว
ไสห้มสูามชัน้ ขึน้ชือ่ในดา้นความนุ่มของทัง้ตวัแป้งและเนื้อหมสูามชัน้ทีร่สชาตลิะมนุลิน้  
ซึง่ทา่นสามารถพบเหน็ไดต้ลอดเสน้ทาง นอกจากนี้ยงัมรีา้นคา้น าสมยัมากมาย ไมว่่าจะเป็น
รา้นขายเครือ่งส าอางคช์ัน้น า รา้นรอ้ยเยน ดองกโิฮเต ้รา้นขายรองเทา้ ฯลฯ 

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีส่ี               สวนสนัติภำพ >> พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมำณู >> ซำกะ >> ศำลเจ้ำยโูทข ุอินำริ >> 
                          โทส ุพรีเมี่ยม เอำทเ์ลท็ >> อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์ำปใูนโรงแรมท่ีพกั 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านชมความงามของ สวนสนัติภำพ ซึ่งถูกจดัสรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึเหตุการณ์ทิ้งระเบิด

ปรมาณูเมื่อวนัที่ 9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ าลายเกอืบทัง้เมอืงและยงัฆ่าสิง่มชีวีติไปมากกว่า 
1 หมืน่ชวีติ ในสวนแหง่นี้มรีปูปัน้เกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย โดยทีด่า้นหลงัของสวนจะมเีสา 
สดี าทีเ่ป็นตวัชีต้ าแหน่งจุดศนูยก์ลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชือ่ของเหยือ่ในครัง้นัน้ดว้ย  
และน าท่านเข้าชม พิพิธภณัฑ์ระเบิดปรมำณู  (Atomic Bomb Museum) ซึ่งภายในจัด
แสดงภาพถ่ายและภาพยนตร์จากเหตุการณ์จริง และซากสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รบัความ
เสยีหายจากแรงระเบดิของจรงิเพือ่ใหช้นรุน่หลงัไดร้ะลกึถงึความโหดรา้ยของสงคราม 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซำกะ เพื่อน าท่านมนัสการ ศำลเจ้ำยูโทข ุอินำริ ทีต่ัง้ตระหงา่นอยู่

ท่ามกลางแมกไมแ้ละขุนเขา สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจา้นิกายชนิโต ประจ าตระกูล 
Nabeshima ผู้ปกครองเมืองซากะ สมัยเอโดะ มีเทพเจ้าหลักของศาสนาชินโต 3 องค ์
ประดษิฐานอยู่ที่นี่  และยงัเป็นที่ตัง้ของเทพเจ้าแห่งความรกั ซึ่งหลายคนที่อยากสมหวงัใน
ความรกัต้องมาทีศ่าลเจ้าแห่งนี้  จากนัน้ น าท่านเดนิทางเพื่อชอ้ปป้ิงที่ โทสุ พรีเม่ียม เอำท์
เลท็ เอาทเ์ลท็ทีใ่หญ่สดุในควิช ูมรีา้นคา้แบรนดช์ื่อดงัทัง้ในและนอกประเทศมารวมตวักนักว่า 
150 รา้น ภายในตกแต่งตามแบบเมอืงทางใตข้องรฐัแคลฟิอรเ์นียทีเ่ขา้กบับรรยากาศทีส่ดใส
และแสงแดดทีส่ว่างไสว สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงในเอาทเ์ลทสไตล์สแปนนิชโค
โลเนียลไดท้ีน่ี่  
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จากนัน้ น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม SEKIA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ  โรงแรมท่ีพกั 

 ** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขำปู  ให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปูพร้อมน ้ำจ้ิมสไตล์ญ่ีปุ่ น
อย่ำงจใุจ และอำหำรอ่ืนๆ อีกหลำยชนิด *** 
หลงัมื้อค ำ่ ให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่แล้ว 
จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 

วนัท่ีห้ำ            คมุำโมโต้ >> สนำมบินฟคุโุอกะ >> สนำมบินสุวรรณภมิู  

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฟคุโุอกะ เพ่ือเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ  

11.35 น. เหินฟ้ำสู่สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 649 
14.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ 
 
*************************************************************************************************************** 
ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนกรกฎำคม วนัท่ี 5-9 / 27-31 
           เดือนกนัยำยน วนัท่ี 29กนัยำยน – 3ตลุำคม 

หมำยเหตุ 
1.กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 
2.กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ละประเทศ  
หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ 
ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบนิ ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ 

ราคาท่านละ 29,900.- 16,500.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 26,900.- 14,900.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 22,500.- 12,500.- 

ส าหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900.- 6,900.- 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
3. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำร 
4. คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท ทัง้นี้เป็นไปตาม

เงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
***เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตุเพยีงครึง่เดยีว ทัง้นี้
เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั*** 

6. ค่ำภำษีน ้ำมนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 24 มนีาคม 2560 และท่ำนต้องช ำระเพ่ิมเติม ในกรณีท่ี
ทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิม  
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้-ออก ส าหรบัทา่นทีถ่อืต่างดา้ว 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำรเดินทำง 
30 วนัท ำกำร 

 
กำรยกเลิก:  กรณุาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า
ทัง้หมด 
 

หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่าน
เป็นส าคญัที่สุดทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน า
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สิง่ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัย
ธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรอื 
บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั
อตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัร ์ไดก้ต็่อเมื่อทางสาย
การบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำร ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภำวะอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด  
และสำยกำรบิน รำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
 


