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วนัเดินทาง 
 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

บริการอาหาร 
 

โรงแรมท่ีพกั 

วนัแรก 
 

กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) – ฟุกโุอกะ (เกาะคิวชู) มีบริการบนเครื่อง 
 

- 
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นัดเวลา 22.00 น. เดินทางโดย  TG 648  (00:50-08:00) 
 

วนัท่ีสอง 

 

ฟุกโุอกะ – ตลาดเช้าโยบูโกะ – ปราสาทคาราสึ – อาริตะ 
หมูบ่า้นโอคาวาจิ – นางาซากิ – จุดชมไนท์วิวภเูขาอินาซะ  
 

--  /  --  /  ค า่ 
NAGASAKI MARINE 

WORLD HOTEL. 
หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม 

 

*** ใช้บริการรถราง เท่ียวชมรอบ ๆ ตวัเมอืงนางาซากิ ***  
สวนโกเวอร ์– โบสถค์าทอลิกโออูร่า – พิพิธภณัฑ์ปรมาณู 
สวนสนัติภาพ – ชินชิ ไชน่าทาวน์  (ไม่รวมค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ) 
 

เช้า  /  --  /  -- 
NAGASAKI MARINE 

WORLD HOTEL. 
หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี 

 

ศาลเจ้ายูโทคอิุนาริ – ศาลเจ้าดาไซฟุ เทมมงังุ  
ฟุกโุอกะ – ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 
 

เช้า / กลางวนั / ค า่ 
SEKIA HOTEL  

(Onsen) 

หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีห้า 

 

ฟุกโุอกะ (เกาะคิวชู) – กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) 
เดินทางกลบัโดย  TG 649  (11:35-14:55) 
 

เช้า  /  --  /  -- 
มีบริการบนเครื่อง 

- 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

 

เด็กต า่กวา่ 12  

มเีตยีง 
(พกัผูใ้หญ่ 1 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 

ไมม่เีตยีง 
(พกัผูใ้หญ่ 2ทา่น) 

 

พักเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

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

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

24 – 28 มกราคม 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 กมุภาพนัธ ์2562 34,990 34,990 31,990 7,900 

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

21 – 25 กมุภาพนัธ ์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 มนีาคม 2562 38,990 38,990 35,990 7,900 

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

20 – 24 มนีาคม 2562 38,990 38,990 35,990 7,900 
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วนัแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า

หมายเลข 2  เคาน์เตอร์ D โดยมเีจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารต้อนรบั พรอ้มแจกเอกสารในการ
เดนิทางและอํานวยความสะดวก  

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  กรงุเทพฯ – ฟกุโุอกะ – ซากะ – นางาซากิ 
 00.50 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินฟุกโุอกะ  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 648 
 08.00 น. ถงึ สนามบินฟุกโุอกะ เกาะคิวชู ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
  (เวลาญีปุ่่นเรว็กวา่ไทย 2 ชม.)  
 09.30 น. เชา้นี้นําท่านเดินทางสู่ จงัหวดัซากะ (Saga) เป็นจังหวดัเล็กๆ บนเกาะควิชูทีม่ชี ื่อเสยีงในเรื่องของ

เครือ่งป ัน้ดนิเผาโดยเฉพาะจากเมอืงอารติะ (Arita) และอุทยานประวตัศิาสตร์ทีย่้อนหลงัไปจนถงึยุคยา
โยอ ิ(Yayoi) หรอืประมาณ 300 ปีกอ่นครสิกาล  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 

 
  แลว้นําทา่นไปยงั ตลาดเช้าโยบูโกะ (Yobuko Morning Market) ตลาดแห่งนี้มอีายุกว่า 130 ปี ตัง้อยู่

ทางทิศตะวันออกของท่า เรือโยบูโกะ  มีความยาว
ประมาณ 200 เมตร เต็มไปด้วยแผงขายอาหารทะเลสด  
อาหารแปรรูป ผัก และดอกไม้ให้เลือกซื้อกันอย่าง
เพลดิเพลนิเลยทเีดยีว ถอืเป็นหนึ่งในตลาดเชา้ทีใ่หญ่
ทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่น โดยตลาดเชา้อกี 2 แห่ง ได้แก ่
ตลาดเมอืงวาจิมะ และตลาดทาคายาม่า ในจังหวดักฟุิ 
และของขึ้นชื่อของจังหวัดซากะ  นั น่ก็คือ  ซาชิ มิ
ปลาหมึกตวัใส “Saga Squid” และเนื้อซากะ เนื้อระดบัพรเีมีย่มของเมอืงซากะ “Saga Beef” ท่าน
สามารถซือ้อาหารทะเล และใหท้างรา้นย่างเสริฟ์แบบรอ้น ๆ ไดเ้ลย   

 กลางวนั อิสระให้ท่านทานอาหารกลางวนั ภายในตลาดเช้าโยบูโกะ  

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

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

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

24 – 28 เมษายน 2562 34,990 34,990 31,990 7,900 
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 บ่าย นําทา่นไปยงั ปราสาทคาราสึ (Karatsu Castle) หรอืมฉีายาวา่ Dancing Crane Castle แปลเป็นไทย
วา่ “ปราสาทนกกระเรียนเต้นร า” สรา้งขึ้นเมือ่ปี ค.ศ. 
1602 โดย Terazawa Hirotaka ไดเมยีวของเมอืงในเวลา
นัน้ ตวัปราสาทสขีาวสรา้งอยู่บนเนินเขา มทีัง้หมด 5 ชัน้ 
ตัง้อยู่ด้านขา้ง Karatsu Bay และมแีม่น้ําทีไ่หลผ่านสาย
หนึง่ชือ่วา่แม่น้ํามทัสุระ ทําหน้าทีเ่หมอืนกบัเป็นปราการ
ธรรมชาติแทนการขุดคูรอบเมืองเหมือนกับปราสาท    
อืน่ ๆ จากดา้นบนตวัปราสาท ท่านจะสามารถมองเหน็นิ
จโินะมสัสบึาระ อ่าวคาราส ึและตวัเมอืงไดโ้ดยรอบ  

  จากนัน้นําทา่นทา่นเดนิทางสู่ เมืองอาริตะ (Arita) เป็นชือ่ของเมอืงเลก็ๆ ทีต่ัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของ
จงัหวดัซากะ เมอืงแห่งนี้นับว่าเป็นอันดบัต้น ๆ ด้านเครือ่งป ัน้ดนิเผา โดยเฉพาะเครื่องเคลอืบดนิเผา
(Porcelain) เรยีกวา่ อาริตะ-ยากิ (Arita-yaki) ทีเ่ป็นเสมอืนเอกลกัษณ์ของเครือ่งป ัน้ดนิเผาของเมอืงนี้ 
โดยเฉพาะสถานทีท่อ่งเทีย่วของเมอืงจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัเครือ่งป ัน้ดนิเผาอย่างแน่นอน  

  จ า ก นั ้ น นํ า ท่ า น ช ม  ห มู่ บ้ า น โ อ ค า ว า จิ 
(Okawachiyama) เป็นบรเิวณทีร่อบล้อมไปด้วยภูเขา 
ภายในหมู่บ้านมปีล่องไฟเก่าๆ และเตาเผากว่า 30 เตา 
ซึง่บ่งบอกถงึประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่กว่า 
350 ปีทีย่งัดูเหมอืนมชีวีติอยู่ ณ ปจัจุบนั หน่วยงานทาง
วฒันธรรมได้บนัทกึเรือ่งราวของวฒันธรรมและประเพณี

เป็น “มรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น” ในเดือนเม.ย.ปี 
2016 ประวตัศิาสตร์และภาพทวิทศัน์ของภูเขาโอคาวาจิ
ได้ถูกบนัทกึใน “ถ่ินก าเนิดของเครื่องกระเบื้องและ
การเดินทางของเครื่องปั้นดินเผาท่ีแบ่งบานอย่า
งดงามด้วยความสามารถและความส าเร็จแห่งฮิ
เซน็” นอกจากนี้ยงัมรีา้นทีไ่ด้รบัการแนะนําจากมชิลนิก
รนีไกด์ เวบ็ไซต์ทีไ่ด้รบัการลงคะแนนใหว้่า โอคาวาจยิา
มะไดร้บัสองดาวซึง่หมายถงึเป็นสถานที ่“ท่ีควรค่าแก่การไปเย่ียมเยือน”  

 
 
 
 
 เยน็ นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดนางาซากิ ถือเป็นเมืองท่า

สาํคญัของญีปุ่่น จงึรบัเอาวฒันธรรมจากยุโรปและจนีมา
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ผสมผสานเอาไว ้จนเกดิเป็นชมุชนชาวต่างชาตติ่าง ๆ เชน่ ไชน่าทาวน์ขึน้ หรอืบา้นพกัชาวตะวนัตก  
  แลว้เดนิทางโดยรถบสัสู่ จุดชมวิวบนภเูขาอินาซะ  (Mt. Inasayama) โดยภูเขาแห่งนี้มคีวามสูงอยู่ที ่

333 เมตร ซึง่ถอืวา่เป็นชมววิทีส่งูสดุของตวัเมอืงนางาซาก ิจงึทําใหเ้ป็นจุดทีส่ามารถเหน็ววิทวิทศัน์ของ
เมอืงนางาซากไิดด้งีามทีส่ดุแลว้ ยิง่กลางคนืนี่บอกเลยว่าดงัมาก ๆ เพราะถงึขนาดตดิ 1 ใน 3 จุดชมววิ
กลางคนืทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่น ซึง่ชาวญีปุ่่นเรยีกกนัวา่ ยาเคอิ (Yakeio) โดยจะมอีกี 2 แห่ง คอื ภูเขาฮาโก
ดาเตะ และภูเขารอ็คโกะ 

 คํ่า รบัประทานอาหารค า่   
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD  หรือเทียบเท่า 
  

วนัท่ีสามของการเดินทาง  นางาซากิ  (นัง่รถรางเท่ียวชมรอบเมืองนางาซากิ) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เช้าวนัน้ีมคัคุเทศก์จะน 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
แลน์มาร์คที่ใครต่อใครต้องการปกัหมุดเช็คอินกันที่นี ่
ตัง้อยู่บนเนนิเขาใหญ่ พดูไดค้าํเดยีววา่ววิทีน่ีส่วยเว่อร์วงั 
แต่เดิมสวยแห่งนี้เป็นทีอ่ยู่อาศยัของพ่อค้าชาวอังกฤษ
นามวา่Thomas Glover อนัเป็นทีม่าของชือ่ของทีน่ี่นัน่อง 
ภายในสวนสวยแห่งนี้ตกแต่งสไตล์ผสมผสานญีปุ่่นและ
ตะวนัตก และยงัมกีลุ่มอาคารทีเ่ปิดเป็นพพิธิภณัฑ์แบบ
เปิดโล่ง ซึง่สร้างขึ้นในสมยัปลาย ค.ศ.1900 และเนื่องจากสวนแห่งนี้ตัง้อยู่บนเนินเขา ทําใหส้ามารถ
มองเหน็ววิของตวัเมอืงนางาซากแิบบพาโนรามา่อกีดว้ย  

  ค่าเข้าชม: ผูใ้หญ่ 610 เยน   เวลาเปิด-ปิด: 8:00-18:00 
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  - โบสถ์คาทอลิกโออูร่า (Oura Catholic Church) 
หากแต่ถา้พดูถงึความสําคญัทางประวตัศิาสตร์ของญีปุ่่น 
โบสถ์โออูรา่ถูกสรา้งขึน้เมือ่ปีสดุทา้ยของยุคเอโดะ (Edo) 
คอืประมาณปี ค.ศ.1864 เพือ่ตอบรบักบัชุมชนของพ่อคา้
ชาวตะวนัตกทีข่ยายใหญ่ขึ้น และมาพกัอาศยัอยู่ทีน่างา
ซาก ิ จงึทําใหก้ลายเป็นโบสถ์ของศาสนาครสิต์ทีเ่ก่าแก่
ทีส่ดุในญีปุ่่น สิง่ก่อสรา้งแบบตะวนัตกเพยีงอย่างเดยีวที่
ไดร้บัการขึ้นชือ่เป็นสมบตัขิองชาตอิกีด้วย เรยีกได้ว่าถ้าอยากสมัผสัความเก่าแก่ของโบสถ์ของศาสนา
ครสิต์ พรอ้มสถาปตัยกรรมเก๋ ๆ ทีดู่และสดุคลาสสคิ แวะมาถ่ายรปูดา้นหน้ากย็งัด ี 

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

 ชว่งบ่าย - สวนสนัติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) 
ในการกอ่ตัง้สวนสนัตภิาพแหง่นี้ ถูกจดัสรา้งขึน้เพือ่รําลกึ
ถงึเหตุการณ์ทิง้ระเบดิปรมาณูทีช่ ือ่ว่า Fat man เมือ่วนัที ่
9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ําลายเกอืบทัง้เมอืงและยงัฆ่า
สิง่มชีวีติไปมากกว่า 80,000 คน ภายในสวนแห่งนี้มรีูป
ป ัน้เกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย โดยทีด่้านหลงัของสวนจะ
มเีสาสีดําทีเ่ป็นตัวชี้ตําแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิด
ปรมาณู และมรีายชือ่ของเหยือ่ในครัง้นัน้ดว้ย  

 

  - พิ พิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูางาซากิ  (Nagasaki 
Atomic Bomb Museum) ภายในได้เก็บรวบรวม
เหตุการณ์เศร้า ๆ ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ข้อมูล
เหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิง่ของต่าง ๆ ทัง้ยงัมเีรยีงลําดับ
เหตุการณ์ตัง้แต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง จนถึงวนิาทแีห่ง
ความหายนะ ไปจนถึงภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่พัง
ยับเยิน ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ที่รอดชวีิตแต่ต้องทน
ทกุขท์รมานจากสารกมัตภาพรงัส ีเป็นโรคลคูเีมยี (มะเรง็
เม็ดเลือดขาว) ที่ค่อย ๆ คร่าชีวิตผู้คนเหล่านัน้ไปอีก
จํานวนมากมาจดัแสดงไวใ้หค้นทีส่นใจจะรบัรูถ้งึขอ้มูลที่
ทําให้เกดิความเปลีย่นแปลงของเมอืงที่ส่งผลไปทัว่ทัง้
ญีปุ่่นได้ดูกนัค่ะ เรยีกได้ว่าเป็นพพิธิภัณฑ์แห่งนี้เป็นสิง่
เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสญูเสยีอนัยิง่ใหญ่ ในวนัทีน่างาซากโิดนพษิรา้ยของพลโูตเนยีมไปเกอืบทัง้เมอืง  

  ค่าเข้าชม: ผูใ้หญ่ 200 เยน  เดก็100 เยน  เวลาเปิด-ปิด: 8:30-17:30  
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 ชว่งเยน็  - ชินชิ ไชน่าทาวน์ (Shinchi Chinatown) เป็นย่าน
การคา้ชือ่ดงัทีต่ัง้อยู่ภายในตวัเมอืงนางาซากใินจงัหวดั
นางาซากิ นับเป็น 1 ใน 3 ไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ญีปุ่่น และไชน่าทาวน์แห่งนี้ยังเป็นไชน่าทาวน์ทีเ่ก่าแก่
ทีส่ดุในญีปุ่่นอกีดว้ย โดยถูกสรา้งขึน้ชว่งต้นของศตวรรษ
ที่ 17 ซึ่งในช่วงเวลานัน้เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นกําลังใช้
นโยบายปิดประเทศมีเพียงเมืองนางาซากิเมอืงเดียว
เท่านัน้ทีอ่นุญาตใหท้ําการคา้ได้ คนกลุ่มแรก ๆ ในชนิชิ
ไชน่าทาว จงึเป็นพวกพ่อคา้และกะลาสเีรอืซะส่วนมากนัน่เอง ท่านใดอยากสมัผสักบัความเป็นจนีแบบ
เตม็ตวั ตอ้งมาชมิอาหารทีม่ใีหเ้ลอืกอยู่มากมายในย่านนี้ รา้นอาหาร รา้นขนม และรา้นคา้สนิคา้มากมาย 

  โดยเฉพาะรา้นทีน่บัเป็นรา้นเดด็ของทีน่ีอ่ย่าง Champon 
noodle หรือบะหมีใ่นน้ําซุปที่ข้น แบบราดหน้า และ 
Sara Udon คอืบะหมีผ่ดัคลา้ย ๆ โกยซหีมีบ่้านเรา โดย
ร้านอาหารส่วนใหญ่จะขาย 2 เวลาคือ ช่วงเที่ยง 
ประมาณ 11:00-15:00 และช่วงเย็นคือ 17:00-21:00 
เรยีกไดว้า่อรอ่ยเดด็ขาด ราคาถูกใจ ชนิชไิชน่าทาวน์ถอื
วา่เป็นย่านการคา้แนวจนี ทีโ่ดดเด่นและเดนิอย่างเพลนิมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของญีปุ่่นทเีดยีว  

  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง  ศาลเจ้ายโูทค ุ– ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– ฟกุโุอกะ – ย่านเทนจิน 
 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เชา้นี้นําท่านเดนิทางไปยงั ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึ้นเมือ่ ปี ค.ศ.1688      

ซึง่เป็นศาลเจ้าทียู่่ศาสนาพุทธนิกายชนิโต และยังเป็น
ศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่และสําคญัเป็นอนัดบั 3 ของญีปุ่่นอกี
ด้วย โดยศาลเจ้าแห่งนี่ได้เป็นศาลเจ้าประจําตระกูลนา
เบะชมิะ (Nabeshima clan) เจ้าผูป้กครองเมอืงซากะ    
ในสมยัเอโดะอกีต่างหาก โดยศาลเจา้แห่งนี้เป็นทีป่ระทบั
ของเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์ทําใหม้ผีูค้นจํานวนมากมกัจะนิยม
มาสักการะขอพรเพื่อให้ทัง้การเก็บเกี่ยวพืชผลทาง
การเกษตรและธุรกจิต่าง ๆ ใหป้ระสบความสาํเรจ็    

  แล้วนําท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ  แล้วนําท่านชม 
ศาลเจ้าดาไซฟเุทมมงังุ (Tenmangu Shrine) ศาลเจ้า
แห่งการศกึษาแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตัง้แต่ในยุคสมยัเฮอัน 
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(Heian) โดยแรกเริม่เดมิทเีป็นการสรา้งขึน้เพือ่เป็นการสกัการะใหแ้ก่นักปราชญ์แห่งยุคนาม “สุกาวะระ 
มิจิซาเนะ” (Sugawara Michizane) ทีน่ี่จงึเหมอืนจะมชีือ่เสยีงในการขอพรด้านการเรยีนการศกึษา 
ชว่งใกลส้อบ นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาจากทัว่ประเทศญีปุ่่นจะมาขอพรกนัเยอะมาก และบรเิวณทางเขา้ศาล
เจ้า ร้านกาแฟ Starbucks  ถอืเป็น 1 ใน 10 ร้านของสตาร์บคัทีต่กแต่งได้เท่ห์ทีสุ่ดในโลก ประดับ
ประดาไปด้วยท่อนไม้มากถึง 2,000 ท่อน ว่ากนัว่าเมื่อเอาไม้มาเรยีงต่อกนัจะยาวถึง 4.4 ก.ม. เลย
ทเีดยีว   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟกุโุอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาะควิชู (Kyushu) และใหญ่เป็น

อนัดบั 8 ของประเทศญีปุ่่นดว้ย แลว้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง
ทีย่่านใจกลางเมอืง ย่านเทนจิน (Tenjin) สําหรบัสาย  
ช๊อปรับรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลยทีเดียว 
เนื่องจากย่านนี้มใีหเ้ลอืกเดนิช๊อปชมิชลิกนัแบบสุด ๆ ไม่
ว่าจะเป็นรา้ค้าต่างๆ ทีเ่รยีงรายอยู่เต็มสองข้างฝ ัง่ถนน 
ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่  ๆ มารวมตัวกันอยู่
มากมาย สินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตัง้แต่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ 
เครือ่งสาํอางต่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

 เยน็ แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SEKIA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 คํ่า รบัประทานอาหารค า่ภายในห้องอาหารของโรงแรม  พร้อมบริการบุปเฟ่ต์ขาป ู!! 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง  ฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
 07.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินฟุกโุอกะ  แลว้นําคณะทาํการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 
 11.35 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินสุวรรณภมิู  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 649 
 14.55 น. ถงึประเทศไทย (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู) โดยสวสัดภิาพ  

**************************AOB000_Kyushu Story Part 1 5D3N_TG 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภยัทางธรรมชาตแิตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านงึถงึความตอ้งการความ

ปลอดภยั และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นต้น 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ สาํหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมน้ํีาหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิกาํหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัรล์่วงหน้าก่อนการเดนิทางพร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 48 ช.ม.หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 ส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไม่คนืค่ามดัจาํทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องย่ืนวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผู้เดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายเุหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 25 ท่านข้ึนไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว            
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบัเราทราบ ณ วนัที่จองทวัร์ หากไม่มกีารแจ้งไว ้
จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบินขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม 

และอุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการน้ีเป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บรกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกนัได ้
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 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอืวนัเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา  ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่้องเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสันําเที่ยวญี่ปุ่นตามกฎหมายของสามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได้ โดย
มคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั       

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   
 ค่าบรกิารทีท่่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ

เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้  
 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได้ คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถึง

ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จาํเป็นต้องออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะทําหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะทาํการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าช้าของสายการบิน , 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนือควบคุมของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถือและ
คาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสุดของลกูคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได้ (เช่นเดยีวกบัผูท้ ีย่ ื่นขอวซี่า
กบัทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงค์ในการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่
นํามา เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขากลบั หรอืเอกสารอืน่ๆ สาํหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่าํนกัในญีปุ่่นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหวา่งทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่่น เชน่ โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  กาํหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนงัสอืเดนิทางต้องมอีายุการใชง้านเหลอือยูอ่ย่างน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทาํในประเทศญีปุ่่นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แลเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพาํนกัระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์......................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ........................................................... โทร..................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน  (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN......... /DOUBLE……….. / SGL…….… / TRIPLE............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ ๆ ......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(.............................................................) 

 

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


