
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

        
 

 
วนัเดินทาง 

 
รายละเอียดการเดินทาง 

 
บริการอาหาร 

 
โรงแรมท่ีพกั 

29 ธ.ค. 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ฟกุโุอกะ   
นัดเวลา 22.00 น. เดินทางโดย TG 648 (01:00-08:10) 

มีบริการบนเคร่ือง 
 
- 

30 ธ.ค. 
ฟุกโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ เทมมงังุ – ซากะ – ศาลเจ้าทาเคโอะ สวนมิฟุ
เนะยามะ – จดุชมวิวบนภเูขาอินาซะ --  / กลางวนั / ค า่ 

NAGASAKI MARINE 

WORLD HOTEL.หรือ
เทียบเท่า 

31 ธ.ค. 
ฮสู ์เทน บอช  (พระราชวงัฮอนแลนด)์ 
นางาซากิ – ย่านชินชิ ไชน่า ทาวน์    เช้า  /  --  /  ค า่ 

NAGASAKI MARINE 

WORLD HOTEL.หรือ
เทียบเท่า 

01 ม.ค. 
สวนโกเวอร ์– พิพิธภณัฑป์รมาณู – สวนสนัติภาพ 
ศาลเจ้ายโูทคอิุนาริ – ช้อปป้ิงโทซุ พรีเมียม เอ้าท์เลท เช้า / กลางวนั / ค า่ SEKIA HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

02 ม.ค. 
วดันันโซอิน – ฟกุโุอกะ – ห้างคาแนล ซิต้ี ฮากาตะ  
ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 

เช้า  /  --  /  -- SEKIA HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

03 ม.ค. 
ฟกุโุอกะ (เกาะคิวช)ู – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
เดินทางกลบัโดย  TG 649 (11:35-14:55) 

เช้า  /  --  /  -- 
มีบริการบนเคร่ือง 

- 



 

(1) วนัเสารท่ี์ 29 ธ.ค. 61  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
  

 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2  เคาน์เตอร ์D โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารต้อนรบั พรอ้มแจกเอกสารในการ
เดนิทางและอ านวยความสะดวก  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

(2) วนัอาทิตยท่ี์ 30 ธ.ค. 61  กรงุเทพฯ – ฟกุโุอกะ – ดาไซฟ ุ– ศาลเจ้าทาเคโอะ 
   สวนมิฟเุนะยามะ – นางาซากิ – จมุชมวิวบนภเูขาอินาซะ 

  

 01.00 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินฟกุโุอกะ  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 648 
 08.10 น. ถงึ สนามบินฟกุโุอกะ เกาะคิวชู ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ชม.)  
 09.30 น. เชา้นี้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองดาไซฟ ุ  
  แล้วน าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมงังุ (Tenmangu 

Shrine) ศาลเจา้แหง่การศกึษาแหง่นี้ถกูสรา้งขึน้ตัง้แต่ใน
ยคุสมยัเฮอนั (Heian) โดยแรกเริม่เดมิทเีป็นการสรา้งขึน้
เพื่อเป็นการสักการะให้แก่นักปราชญ์แห่งยุคนามว่า    
“สุกาวะระ มิชิซาเนะ” (Sugawara Michizane) ทีน่ี่จงึ
เหมอืนจะมชีื่อเสยีงในการขอพรดา้นการเรยีนการศกึษา 
ชว่งใกลส้อบ นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาจากทัว่ประเทศญีปุ่่ นจะมาขอพรกนัเยอะมาก และบรเิวณทางเขา้ศาล
เจ้า ร้านกาแฟ Starbucks  ถอืเป็น 1 ใน 10 รา้นของสตาร์บคัทีต่กแต่งได้เท่ห์ทีสุ่ดในโลก ประดบั

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

 

เด็กต ำ่กวำ่ 12  

มเีตยีง 
(พกัผูใ้หญ ่1 ทำ่น) 

 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 

ไมม่เีตยีง 
(พกัผูใ้หญ ่2ทำ่น) 

 

พักเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 59,999 59,999 56,999 8,500 

http://bit.ly/2NMk5YE


ประดาไปดว้ยทอ่นไมม้ากถงึ 2,000 ทอ่น ว่ากนัว่าเมือ่เอา
ไมม้าเรยีงต่อกนัจะยาวถงึ 4.4 ก.ม. เลยทเีดยีว   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัซากะ (Saga) เป็นจงัหวดัเลก็ๆ 

บนเกาะคิวชูที่มีชื่อเสียงในเรื่องของธรรมชาติบริเวณ
ชายฝั ่งที่สวยงาม และมีประวัติศาสตร์ในเรื่องของ
เครือ่งปัน้ดนิเผาทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น แลว้น าท่านเดนิทาง
ไปยงั เมืองทาเคโอะ (Takeo) เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตร์
เก่าแก่เกีย่วกบับ่อน ้าพุรอ้นกว่า 1,300 ปี กระทัง่ปัจจุบนั
ยังอบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมโบราณ ที่
สามารถพบเหน็ไดท้ัว่อาณาบรเิวณเมอืงแหง่นี้  

  น าท่านชม ศาลเจ้าทาเคโอะ (Takeo Shrine) หรอืเรยีก
อกีชือ่ไดว้่า โกชะไดเมียว (Goshadaimyo) เป็นศาลเจา้
ทีเ่ก่าแก่ที่สุดในเมอืงนี้ เมื่อเขา้ไปด้านในจะพบกบัต้น
การบูรยกัษ์ (Okusu) ทีถู่กแต่งตัง้ใหเ้ป็นอนุสาวรยี์ทาง
ธรรมชาตขิองเมอืงทาเคโอะ ตน้ไมต้น้นี้มขีนาดใหญ่ทีสุ่ด

เป็นอนัดบั 7 ของประเทศญี่ปุ่ น และมอีายุยาวนานกว่า 
3,000 ปี ดว้ยความสงู 30 เมตร เสน้รอบวง 20 เมตร และ
กิง่กา้นทีแ่ผ่ขยายไปทุกทศิทางกว่า 30 เมตร ซึง่ถอืไดว้่า
เ ป็นต้นไม้ศักดิส์ ิทธิ ข์องศาลเจ้าแห่ งนี้ เ ลยก็ว่ า ได ้ 
เนื่องจากเป็นตน้ไม ้2 ตน้ทีม่รีากทีเ่ชื่อมตดิกนั จงึท าใหม้ี
ผูค้นมาบูชาขอพรใน เรื่องต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น
เรือ่งความรกั คูค่รอง ธุรกจิ โชคลาภ   

  จากนัน้น าท่านชม สวนมิฟุเนะยามะ (Mifuneyama 
Rakuen) สวนแห่งนี้สร้างโดยนาเบชมิะ ชเิงโยชเิจ้าผู้
ครองแคว้นซากะได้ใชเ้วลาลงทุนลงแรงประมาณ 3 ปี 
เพื่อสรา้งบา้นพกัตากอากาศแห่งนี้ข ึน้มา ในฤดูใบไมผ้ลิ
จะมซีากุระบานกว่า 2,000 ตน้ และยงัมอีาซาเลยีอกีกว่า 
20,000 ตน้ และในฤดูใบไมร้่วงจะได้เหน็ใบไมเ้ปลีย่นสี
อนังดงามสะทอ้นกบัพืน้น ้าโดยมหีน้าผามฟุิเนะยามะเป็น
ฉากหลงั นอกจากนี้ในทกุค ่าคนืมกีารจดัแสงไฟสดุตระการตาใหไ้ดช้มอกีดว้ย  

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

  แล้วน าท่านสู่ จุดชมวิวบนภเูขาอินาซะ (Inasayama) 
โดยภูเขาแห่งนี้มคีวามสูงอยู่ที ่333 เมตร ซึ่งถอืว่าเป็น
ชมวิวที่สูงสุดของตัวเมืองนางาซากิ จึงท าให้เป็นจุดที่
สามารถเหน็ววิทวิทศัน์ของเมอืงนางาซากไิด้ดงีามทีสุ่ด



แลว้ ยิง่กลางคนืนี่บอกเลยว่าดงัมาก ๆ เพราะถงึขนาดตดิ 1 ใน 3 จุดชมววิกลางคนืทีส่วยทีสุ่ดในญีปุ่่ น
เลยทเีดยีว ซึง่ชาวญีปุ่่ นเรยีกกนัว่า ยาเคอิ (Yakeio) โดยจะมอีกี 2 แห่งนัน่คอื ภูเขาฮาโกดาเตะ เกาะฮ
อกไกโด และภเูขารอ็คโกะ ทีเ่มอืงโกเบ  

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่   
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD  หรือเทียบเท่า 
 

(3) วนัจนัทรท่ี์ 31 ธ.ค. 61 ฮสู ์เทน บอช – นางาซากิ – ชินชิ ไชน่าทาวน์ 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม  
  เช้านี้น าท่านเดินทางสู่ ฮูส์ เทน บอช ซึ่งแปลว่า บ้าน

เลก็ในป่าใหญ่ รสีอรท์สุดหร ู ทีเ่นรมติเมอืงดชัต์ในสมยัค
รสิศตวรรษที ่17 มาไว้ทีน่ี่ ไม่ว่าจะเป็นกงัหนัสญัลกัษณ์
ของชาวดชัต์ หรอืบ้านเรอืน รา้นคา้ต่าง ๆ ตกแต่งด้วย
ดอกไม้นานาชนิดที่จะแข่งกันผลิดอกในแต่ละฤดูกาล 
โดยภายในสวนสนุกเฮาเทนบอชจะแบ่งออกเป็น 2 โซน 

คอื โซนทีเ่ขา้ได้ฟร ีกบัโซนของดา้นในสวนสนุกทีจ่ะตอ้ง
ซื้อบตัรเขา้ชมก่อน ซึ่งด้านในจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ
อกี 6 โซนคอื Thriller Fantasy Museum, Art Garden, 
Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มี
กจิกรรมต่าง ๆ ทีน่่าสนใจเช่น พพิธิภณัฑห์มเีทด็ดี้, โรง
ภาพยนตรแ์บบ 4-5 มติ ิหลายโรง, พพิธิภณัฑศ์ลิปะ, ร่อง
เรอืไปตามคลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร ชมเมอืงสไตล์
ยุโรป, ขีจ่กัรยานชมเมอืง และร่องเรอืโจรสลดัของการต์ูนดงั One Piece บอกเลยว่าถ้ามองหาแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีม่าทีเ่ดยีวเพลนิไปไดท้ัง้วนัในฮสูเ์ทนบอชแหง่นี้  (ไม่รวมตัว๋เครือ่งเล่นภายในรีสอรท์) 

  อิสระอาหารกลางวนัภายในฮสูเ์ทนบอช 
 เยน็ น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองนางาซากิ แลว้น าท่านไปยงั ชินชิ ไชน่าทาวน์ (Shinchi Chinatown) 

เป็นย่านการคา้ชื่อดงัทีต่ ัง้อยู่ภายในตวัเมอืงนางาซากใิน
จงัหวดันางาซาก ินบัเป็น 1 ใน 3 ไชน่าทาวน์ทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในญีปุ่่ น และไชน่าทาวน์แหง่นี้ยงัเป็นไชน่าทาวน์ทีเ่กา่แก่
ทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย โดยถกูสรา้งขึน้ช่วงตน้ของศตวรรษ
ที่ 17 ซึ่งในช่วงเวลานัน้เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่ นก าลังใช้
นโยบายปิดประเทศมีเพียงเมืองนางาซากิเมืองเดียว
เท่านัน้ทีอ่นุญาตใหท้ าการคา้ได ้คนกลุ่มแรก ๆ ในชนิชิ
ไชน่าทาว จงึเป็นพวกพ่อค้าและกะลาสเีรอืซะส่วนมาก
นัน่เอง ทา่นใดอยากสมัผสักบัความเป็นจนีแบบเตม็ตวั ตอ้งมาชมิอาหารทีม่ใีหเ้ลอืกอยู่มากมายในย่านนี้ 
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 และช่วงเยน็คอื 17:00-21:00 เรยีกไดว้่าอร่อยเด็ดขาด ราคาถูกใจ ชนิชไิชน่า
ทาวน์ถอืว่าเป็นยา่นการคา้แนวจนี ทีโ่ดดเด่นและเดนิอยา่งเพลนิมากทีส่ดุแหง่หนึ่งของญีปุ่่ นทเีดยีว  

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่   
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD หรือเทียบเท่า 

 (4) วนัองัคารท่ี 01 ม.ค. 62 นางา  

  

(4) วนัองัคารท่ี 01 ม.ค. 62 สวนโกเวอร ์– พิพิธภณัฑป์รมาณู – สวนสนัติภาพ 
   ศาลเจ้ายโูทคอิุนาริ – โทซุ พรีเมียม เอ้าทเ์ลท 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม  
  เชา้นี้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไม้ของโกเวอร ์(Glover Garden) ตัง้อยู่บนเนินเขาใหญ่ทีส่ามารถชม

ววิสวย ๆ ไดอ้ยา่งด ีแต่เดมิสวยแห่งนี้เป็นทีอ่ยู่อาศยัของ
พ่อคา้ชาวองักฤษนามว่า Thomas Glover อนัเป็นทีม่า
ของชือ่ของทีน่ี่นัน่เอง ภายในสวนสวยแห่งนี้ตกแต่งสไตล์
ญี่ปุ่ นและตะวันตก และยังมีกลุ่มอาคารที่เ ปิดเป็น
พพิธิภัณฑ์แบบเปิดโล่ง ซึ่งสร้างขึ้นในสมยัปลาย ค.ศ.
1900 และเนื่องจากสวนแห่งนี้ตัง้อยู่บนเนินเขา ท าให้
สามารถมองเหน็ววิอา่วนางาซากแิบบพาโนรามา่อกีดว้ย  

  แล้วน าท่านชม พิพิธภณัฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ 
(Nagasaki Atomic Bomb Museum) ภายในไดเ้กบ็
รวบรวมเหตุการณ์เศร้า ๆ ในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 
ข้อมูลเหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่าง  ๆ ทัง้ยังมี
เรยีงล าดบัเหตุการณ์ตัง้แต่ก่อนระเบดิปรมาณูลง จนถึง
วินาทีแห่งความหายนะ ไปจนถึงภาพถ่ายอาคาร
บา้นเรอืนทีพ่งัยบัเยนิ ภาพผูค้นล้มตาย หรอืผูท้ีร่อดชวีติ
แต่ตอ้งทนทุกขท์รมานจากสารกมัตภาพรงัส ีเป็นโรคลูคี
เมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ที่ค่อย  ๆ คร่าชีวิตผู้คน
เหล่านัน้ไปอกีจ านวนมากมาจดัแสดงไว้ เรยีกได้ว่าเป็น
พพิธิภณัฑ์แห่งนี้เป็นสิง่เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสูญเสยี
อนัยิง่ใหญ่  

  แล้วน าท่านชม สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki 
Peace Park) ในการก่อตัง้สวนสนัติภาพแห่งนี้  ถูก
จดัสรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึเหตุการณ์ทิ้งระเบดิปรมาณูทีช่ ื่อ
ว่า Fat man เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ าลาย
เกอืบทัง้เมอืงและยงัฆ่าสิง่มชีวีติไปมากกว่า 80,000 คน 
ภายในสวนแหง่นี้มรีปูปั้นเกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย โดย
ที่ด้านหลังของสวนจะมีเสาสีด าที่เป็นตัวชี้ต าแหน่งจุด
ศนูยก์ลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชือ่ของเหยือ่ในครัง้นัน้ดว้ย  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  



 บ่าย เชา้นี้น าท่านเดนิทางไปยงั ศาลเจ้ายูโทคอิุนาริ (Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึน้เมื่อ ปี ค.ศ.1688      
ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ยู่ศาสนาพุทธนิกายชินโต และยงัเป็น
ศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 ของญีปุ่่ นอกี
ดว้ย โดยศาลเจา้แห่งนี่ไดเ้ป็นศาลเจา้ประจ าตระกลูนา
เบะชมิะ (Nabeshima clan) เจ้าผูป้กครองเมอืงซากะ    
ในสมยัเอโดะอกีต่างหาก โดยศาลเจา้แห่งนี้เป็นทีป่ระทบั
ของเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์ท าใหม้ผีูค้นจ านวนมากมกัจะนิยม
มาสกัการะขอพรเพือ่ใหท้ัง้การเกบ็เกีย่วพชืผลทางการเกษตรและธุรกจิต่าง ๆ ใหป้ระสบความส าเรจ็    

 เยน็ แลว้น าทา่นไปยงั โทซ ุพรีเมีย่ม เอ้าท์เลท (Tosu Premium Outlets) เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลทขนาด
ใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชัน้น าและ แบรนด์ท้องถิ่น
มากกว่า 150 รา้น 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 มาทีน่ี่สามารถ    
ชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเดก็เลก็ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์โดยแต่
ละรา้นคา้กจ็ะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SEKIA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 ค ่า รบัประทานอาหารค า่ภายในห้องอาหารของโรงแรม  พร้อมบริการบปุเฟ่ตข์าป ู!! 

(5) วนัพธุท่ี 02 ม.ค. 62 วดันันโซอิน – ห้างคาแนลซิต้ี – ช้อปป้ิงย่านเทนจิน  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม  
  เชา้นี้น าท่านเดนิทางไปยงั วดันันโซอิน (Nanzoin Temple) เป็นวดัทีม่พีระพุทธรูปทองส ารดิขนาด

ใหญ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น และยงัมรีปูปัน้และพระพุทธรปูอื่น ๆ 
อกีเยอะมาก ๆ ในวดันี้ แต่ที่ท าให้วดันี้มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดก็คือ วัดนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางแสวงบุญที่
ชื่อเสยีงของเกาะควิชู  พระพุทธรปูนอนนี้ยาว 41 เมตร 
สงู 11 และหนักถงึ 300 ตนั มรีูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบเดยีวกบัรูปปั้นพระใหญ่ทีเ่มอืงนาระ และคามาครูะ 
สรา้งขึน้เมือ่ปี 1995 ซึง่โดยทัว่ๆ ไปพระพุทธรปูในญีปุ่่ น
มกัจะเป็นแบบนัง่ แต่ทีพ่ระพุทธรปูนี้เป็นแบบนอนพระ
ว่าวดันนัโซอนินัน้ไดบ้รจิาคเงนิชว่ยเหลอืพระในประเทศ
พม่าหลายครัง้ จึงมกีารตอบแทนด้วยการส่งตอบแทน
ด้วยการส่งพระสารีริกธาตุมาตอบให้ วัดนันโซอินจึง
สรา้งพระพุทธรปูนอนทีเ่ป็นทีน่ิยมในประเทศพม่าขึน้มา

เป็นทีเ่กบ็ และยงัว่ากนัว่าเงนิทีใ่ชใ้นการสรา้งนัน้มาจาก
เจา้อาวาสทีช่นะลอ็ตเตอรีห่ลายครัง้อกีดว้ย   

  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟุกโุอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืง
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาะควิช ู(Kyushu) และใหญ่เป็นอนัดบั 



8 ของประเทศญีปุ่่ นดว้ย แล้วน าท่านไปยงั คาแนลซิต้ีฮากาตะ (Canal City Hakata) ศนูยก์ารคา้
ขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูร่มิน ้าภายในตวัเมอืงฟูกโุอกะ ทีม่คีวามเก๋ตรงดา้นในมกีารขดุคลองใหไ้หลผ่านใจกลาง
หา้งแห่งนี้ แค่รูปร่างภายนอกของหา้งแห่งนี้กเ็ท่ห์อย่าบอกใครแล้ว ในส่วนของรา้นคา้กม็ใีหเ้ลอืกชอ้ป
เพลนิ ๆ กว่า 250 รา้น มทีัง้รา้นทีม่เีฉพาะในญีปุ่่ น ไปจนถงึรา้นทีน่ าเขา้มาจากต่างประเทศ และบรเิวณ
ชัน้ 5 ของหา้งแห่งนี้มชีื่อเรยีกว่า “ราเมน สเตเด่ียม” ทีม่รีาเมนดงัๆ จากทัว่ทุกภูมภิาคของญี่ปุ่ นมา
รวมตวัใหช้มิกนัแบบไมต่อ้งไปหาทีอ่ืน่ใหล้ าบากอกีดว้ย   

 กลาววนั อิสระอาหารกลางวนัภายในคาแนลซิต้ี  

 บ่าย อิสระให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่านใจกลางเมือง ย่านเทนจิน 
(Tenjin) ส าหรบัสายช๊อปรบัรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่ง
ความสขุเลยทเีดยีว เนื่องจากย่านนี้มใีหเ้ลอืกเดนิช๊อปชมิ
ชลิกนัแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นรา้ค้าต่างๆ ที่เรยีงรายอยู่
เตม็สองขา้งฝัง่ถนน ถนนคนเดนิ ไปจนถงึหา้งใหญ่ ๆ มา
รวมตวักนัอยู่มากมาย สนิคา้ใหเ้ลอืกซื้อหลากหลายชนิด 
ตัง้แต่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรนเนมด ์หนงัสอื เครือ่งส าอางคต์่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

 ค ่า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SEKIA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 (6) วนัพฤหสัฯท่ี 03 ม.ค. 62 ฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
 08.00 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 าทวัร ์
 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) 
 เน่ืองดว้ยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผูเ้ดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พรอ้มระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรอืยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศต้องรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่จองทวัร ์หากไม่มกีารแจง้
เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 

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

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิัทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 



 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอืวนัเสาร์-อาทติย์ รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน้่อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศกแ์ละคนขับรถในการบรหิารเวลา  ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั             
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระให้กบับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคนื
ค่าบรกิารไม่ได ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอื่นๆ รวมถงึ
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได้ จ าเป็นต้องออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตวัแทนบรษิัทฯ จะท า
หน้าทีป่ระสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการ
บนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอื
และค 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 


