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วนัเดินทาง 
 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

บริการอาหาร 
 

โรงแรมท่ีพกั 

10 เม.ย. 

 

นัดเวลา 17.00 น. กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – สิงคโปร ์– ฟกุโุอกะ   
เดินทางโดย  SQ 983   BKK – SIN   (20.05 – 23.30) 
เดินทางโดย  SQ 656   SIN – FUK   (01.20 – 08.35) 
 

มีบริการบนเครื่อง 
 

- 
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11 เม.ย. 

 

ฟุกโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ เทมมงังุ – ซากะ – ศาลเจ้าทาเคโอะ 
หมู่บ้านโอคาวาจิ – ย่านชินชิ ไชน่า ทาวน์   
 

--  / กลางวนั / ค า่ 
NAGASAKI MARINE 

WORLD HOTEL. 
หรอืเทียบเท่า 

12 เม.ย. 

 

ฮสู ์เทน บอช  (พระราชวงัฮอนแลนด)์ 
นางาซากิ – จดุชมวิวบนภเูขาอินาซะ 

 

เช้า  /  --  /  ค า่ 
NAGASAKI MARINE 

WORLD HOTEL. 
หรอืเทียบเท่า 

13 เม.ย. 

 

สวนโกเวอร ์– พิพิธภณัฑป์รมาณู – สวนสนัติภาพ 
ศาลเจ้ายโูทคอิุนาริ – ช้อปป้ิงโทซุ พรีเมียม เอ้าท์เลท เช้า / กลางวนั / ค า่ 

SEKIA HOTEL  
(Onsen) 

หรอืเทียบเท่า 

14 เม.ย. 

 

วดันันโซอิน – ฟกุโุอกะ – ห้างคาแนล ซิต้ี ฮากาตะ  
ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 

 

เช้า / กลางวนั /  -- 
MOTE HERMANA 
FUKUOKA HOTEL  

หรอืเทียบเท่า 

15 เม.ย. 

 

ฟกุโุอกะ (เกาะคิวชู) – สิงคโปร ์– กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
เดินทางโดย  SQ 655   FUK – SIN   (10.00 – 15.25) 
เดินทางโดย  SQ 982   SIN – BKK   (17.30 – 19.00) 
 

เช้า  /  --  /  -- 
มีบริการบนเครื่อง 

- 

 

(1) วนัพธุท่ี 10 เม.ย. 62  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – สิงคโปร ์– ฟกุโุอกะ (คิวชู)  
  

 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 5  เคาน์เตอร์ K โดยมเีจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารต้อนรบั พรอ้มแจกเอกสารในการ
เดนิทางและอํานวยความสะดวก 

 20.05 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชางงี    โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน์  เท่ียวบินท่ี SQ 983 
 23.30 น. ถงึ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร ์ (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง แลว้เดนิทางต่อไปยงัเกาะควิช)ู  
 01.20 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินฟุกโุอกะ   โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน์  เท่ียวบินท่ี SQ 656 
 

(2) วนัพฤหสัฯท่ี 11 เม.ย. 62  ฟกุโุอกะ – ดาไซฟ ุ– ศาลเจ้าทาเคโอะ – หมู่บา้นโอคาวาจิ 
   นางาซากิ – ย่านชินชิ ไชน่าทาวน์ 

  

 08.35 น. ถงึ สนามบินฟุกโุอกะ เกาะคิวชู ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาญีปุ่่นเรว็กวา่ไทย 2 ชม.)  

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

 

เด็กต า่กวา่ 12  

มเีตยีง 
(พกัผูใ้หญ่ 1 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 

ไมม่เีตยีง 
(พกัผูใ้หญ่ 2ทา่น) 

 

พักเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

10 – 15 เมษายน 2562 49,900 49,900 46,900 8,900 
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 09.30 น. เชา้นี้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาไซฟุ   
  แล้วนําท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมงังุ (Tenmangu 

Shrine) ศาลเจา้แหง่การศกึษาแหง่นี้ถูกสรา้งขึ้นตัง้แต่ใน
ยุคสมยัเฮอนั (Heian) โดยแรกเริม่เดมิทเีป็นการสรา้งขึ้น
เพื่อเป็นการสักการะให้แก่นักปราชญ์แห่งยุคนามว่า    
“สุกาวะระ มิชิซาเนะ” (Sugawara Michizane) ทีน่ี่จงึ
เหมอืนจะมชีือ่เสยีงในการขอพรด้านการเรยีนการศกึษา 
ช่วงใกลส้อบ นักเรยีนหรอืนักศกึษาจากทัว่ประเทศญีปุ่่น
จะมาขอพรกนัเยอะมาก และบรเิวณทางเขา้ศาลเจ้า ร้าน
กาแฟ Starbucks  ถอืเป็น 1 ใน 10 รา้นของสตาร์บคัที่
ตกแต่งได้เท่ห์ทีสุ่ดในโลก ประดับประดาไปด้วยท่อนไม้
มากถึง 2,000 ท่อน ว่ากนัว่าเมื่อเอาไม้มาเรยีงต่อกนัจะ
ยาวถงึ 4.4 ก.ม. เลยทเีดยีว   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย นําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัซากะ (Saga) เป็นจงัหวดัเลก็ๆ บนเกาะควิชูทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของธรรมชาติ

บรเิวณชายฝ ัง่ทีส่วยงาม และมปีระวตัศิาสตร์ในเรือ่งของ
เครือ่งป ัน้ดนิเผาทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่น แลว้นําท่านเดนิทาง
ไปยัง  เมืองทาเคโอะ  (Takeo) เ ป็น เมือ งที่มี
ประวตัศิาสตร์เก่าแก่เกีย่วกบับ่อน้ําพุรอ้นกว่า 1,300 ปี 
กระทัง่ปจัจุบันยงัอบอวลไปด้วยกลิน่อายแห่งวฒันธรรม
โบราณ ทีส่ามารถพบเหน็ไดท้ัว่อาณาบรเิวณเมอืงแหง่นี้  

  นําท่านชม ศาลเจ้าทาเคโอะ (Takeo Shrine) หรอืเรยีก
อกีชือ่ไดว้า่ โกชะไดเมียว (Goshadaimyo) เป็นศาลเจ้า
ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงนี้ เมื่อเข้าไปด้านในจะพบกบัต้น
การบูรยกัษ์ (Okusu) ทีถู่กแต่งตัง้ให้เป็นอนุสาวรยี์ทาง
ธรรมชาตขิองเมอืงทาเคโอะ ต้นไมต้้นนี้มขีนาดใหญ่ทีสุ่ด

เป็นอันดบั 7 ของประเทศญีปุ่่น และมอีายุยาวนานกว่า 
3,000 ปี ดว้ยความสงู 30 เมตร เสน้รอบวง 20 เมตร และ
กิง่กา้นทีแ่ผข่ยายไปทุกทศิทางกว่า 30 เมตร ซึง่ถอืได้ว่า
เ ป็นต้นไม้ศักดิส์ ิทธิข์อ งศาลเจ้ าแห่ งนี้ เ ลยก็ว่าได ้ 
เนื่องจากเป็นตน้ไม ้2 ต้นทีม่รีากทีเ่ชือ่มตดิกนั จงึทําใหม้ี
ผูค้นมาบูชาขอพรใน เรื่องต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น
เรือ่งความรกั คูค่รอง ธุรกจิ โชคลาภ   
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 เยน็ นําท่านชม หมู่บ้านโอคาวาจิ (Okawachiyama) เป็น
บรเิวณทีร่อบลอ้มไปดว้ยภูเขา ภายในหมู่บ้านมปีล่องไฟ
เก่ า ๆ  แ ล ะ เ ต า เ ผ า ก ว่ า  30 เ ต า  ซึ่ ง บ่ ง บ อ ก ถึ ง
ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่กว่า 350 ปีทีย่งัดู
เหมอืนมชีวีติอยู่ ณ ปจัจุบนั หน่วยงานทางวฒันธรรมได้
บนัทกึเรือ่งราวของวฒันธรรมและประเพณีเป็น “มรดก
ทางวัฒนธรรมของญ่ีปุ่ น” ในเดือนเมษายน ปีค.ศ. 
2016 ประวตัศิาสตร์และภาพทวิทศัน์ของภูเขาโอคาวาจิ
ได้ถูกบันทกึใน “ถ่ินก าเนิดของเครื่องกระเบื้องและ
การเดินทางของเครื่องปั้นดินเผาท่ีแบ่งบานอย่า
งดงามด้วยความสามารถและความส าเรจ็แห่งฮิเซ็น” 
นอกจากนี้ยงัมรีา้นทีไ่ด้รบัการแนะนําจากมชิลนิกรนีไกด์ 
ไดร้บัคะแนนให ้โอคาวาจยิามะไดร้บัสองดาว ซึง่หมายถงึเป็นสถานที ่“ควรค่าแก่การไปเย่ียมเยือน”  

  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดันางาซากิ ถอืเป็นเมอืง
ทา่สาํคญัของญีปุ่่น จงึรบัเอาวฒันธรรมจากยุโรปและจนี
มาผสมผสานเอาไว ้จนเกดิเป็นชมุชนชาวต่างชาตติ่าง ๆ 
เชน่ ไชน่าทาวน์ขึน้ หรอืบา้นพกัชาวตะวนัตก แหล่งออน
เซน และภูเขาไฟ  

 คํ่า รบัประทานอาหารค า่   
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD  หรือเทียบเท่า 
  หลงัอาหารคํ่า นําท่านเดินจากโรงแรมไปยัง ย่านชินชิ 

ไชน่าทาวน์ (Shinchi Chinatown) ซึง่ตัง้อยู่ไม่ไกล
จากโรงแรม เป็นย่านการคา้ชือ่ดงัทีต่ัง้อยู่ภายในตวัเมอืง
นางาซากิในจังหวัดนางาซากิ นับเป็น 1 ใน 3 ไชน่า
ทาวน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่น และไชน่าทาวน์แหง่นี้ยงัเป็นไช
น่าทาวน์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในญี่ปุ่นอีกด้วย โดยถูกสร้างขึ้น
ชว่งตน้ของศตวรรษที ่17 ซึง่ในชว่งเวลานัน้เป็นช่วงเวลา
ทีญ่ีปุ่่นกาํลงัใชน้โยบายปิดประเทศมเีพยีงเมอืงนางาซากเิมอืงเดยีวเทา่นัน้ทีอ่นุญาตใหท้าํการคา้ได ้  

 

(3) วนัศกุรท่ี์ 12 เม.ย. 62 ฮูส์ เทน บอช – จุดชมไนท์วิวภูเขาอินาซะ – ชินชิ ไชน่า
ทาวน์ 

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม  
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  เช้านี้นําท่านเดินทางสู่ ฮูส์ เทน บอช ซึง่แปลว่า บ้าน
เลก็ในป่าใหญ่ รสีอรท์สดุหร ู ทีเ่นรมติเมอืงดชัต์ในสมยัค
รสิศตวรรษที ่17 มาไว้ทีน่ี่ ไม่ว่าจะเป็นกงัหนัสญัลกัษณ์
ของชาวดชัต์ หรอืบ้านเรอืน ร้านคา้ต่าง ๆ ตกแต่งด้วย
ดอกไม้นานาชนิดที่จะแข่งกันผลิดอกในแต่ละฤดูกาล 
โดยภายในสวนสนุกเฮาเทนบอชจะแบ่งออกเป็น 2 โซน 

คอื โซนทีเ่ขา้ได้ฟร ีกบัโซนของด้านในสวนสนุกทีจ่ะต้อง
ซื้อบตัรเขา้ชมก่อน ซึง่ด้านในจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ
อกี 6 โซนคอื Thriller Fantasy Museum, Art Garden, 
Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มี
กจิกรรมต่าง ๆ ทีน่่าสนใจเช่น พพิธิภณัฑ์หมเีทด็ดี้, โรง
ภาพยนตรแ์บบ 4-5 มติ ิหลายโรง, พพิธิภณัฑ์ศลิปะ, ร่อง
เรอืไปตามคลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร ชมเมอืงสไตล์
ยุโรป, ขีจ่กัรยานชมเมอืง และร่องเรอืโจรสลดัของการ์ตูนดงั One Piece บอกเลยว่าถ้ามองหาแหล่ง
ท่องเทีย่วทีม่าที่เดียวเพลนิไปได้ทัง้วนัในฮูส์เทนบอชแห่งนี้   (รวมตัว๋เครือ่งเล่นภายในรีสอร์ท
ทัง้หมด) 

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัภายในฮสูเ์ทนบอช 
 เยน็ แลว้นําท่านสู่ จุดชมวิวบนภเูขาอินาซะ (Inasayama) 

โดยภูเขาแห่งนี้มคีวามสูงอยู่ที ่333 เมตร ซึง่ถือว่าเป็น
ชมวิวทีสู่งสุดของตัวเมอืงนางาซาก ิจึงทําให้เป็นจุดที่
สามารถเหน็ววิทวิทศัน์ของเมอืงนางาซากไิด้ดงีามทีสุ่ด
แลว้ ยิง่กลางคนืนี่บอกเลยว่าดงัมาก ๆ เพราะถงึขนาด
ติด 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นเลย
ทเีดยีว ซึง่ชาวญีปุ่่นเรยีกกนัวา่ ยาเคอิ (Yakeio)  

 คํ่า รบัประทานอาหารค า่   
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD หรือเทียบเท่า 

(4) วนัเสารท่ี์ 13 เม.ย. 62 สวนโกเวอร ์– พิพิธภณัฑป์รมาณู – สวนสนัติภาพ 
   ศาลเจ้ายโูทคอิุนาริ – โทซุ พรีเมียม เอ้าทเ์ลท 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม  
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  เชา้นี้นําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมข้องโกเวอร์ (Glover Garden) ตัง้อยู่บนเนินเขาใหญ่ทีส่ามารถชม
ววิสวย ๆ ไดอ้ย่างด ีแต่เดมิสวยแหง่นี้เป็นทีอ่ยู่อาศยัของ
พ่อคา้ชาวองักฤษนามว่า Thomas Glover อนัเป็นทีม่า
ของชือ่ของทีน่ีน่ัน่เอง ภายในสวนสวยแหง่นี้ตกแต่งสไตล์
ญี่ปุ่ นและตะวันตก และยังมีกลุ่มอาคารที่เ ปิดเ ป็น
พพิธิภัณฑ์แบบเปิดโล่ง ซึง่สร้างขึ้นในสมัยปลาย ค.ศ.
1900 และเนื่องจากสวนแห่งนี้ตัง้อยู่บนเนินเขา ทําให้
สามารถมองเหน็ววิอ่าวนางาซากแิบบพาโนรามา่อกีดว้ย 

 

  แล้วนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ 
(Nagasaki Atomic Bomb Museum) ภายในได้เกบ็
รวบรวมเหตุการณ์เศร้า ๆ ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 
ข้อมูลเหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่าง  ๆ ทัง้ยังมี
เรยีงลําดับเหตุการณ์ตัง้แต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง จนถึง
วินาทีแห่งความหายนะ ไปจนถึงภาพถ่ายอาคาร
บา้นเรอืนทีพ่งัยบัเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรอืผูท้ ีร่อดชวีติ
แต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกมัตภาพรงัส ีเป็นโรคลูคี
เมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ที่ค่อย  ๆ คร่าชีวิตผู้คน
เหล่านัน้ไปอีกจํานวนมากมาจดัแสดงไว้ เรยีกได้ว่าเป็น
พพิธิภณัฑ์แห่งนี้เป็นสิง่เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสูญเสยี
อนัยิง่ใหญ่  

  แล้วนําท่านชม สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki 
Peace Park) ในการก่อตัง้สวนสนัติภาพแห่งนี้  ถูก
จดัสร้างขึ้นเพือ่รําลกึถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบดิปรมาณูทีช่ ื่อ
ว่า Fat man เมือ่วนัที ่9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ําลาย
เกอืบทัง้เมอืงและยงัฆ่าสิง่มชีวีติไปมากกว่า 80,000 คน 
ภายในสวนแหง่นี้มรีปูป ัน้เกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย โดย
ทีด่้านหลังของสวนจะมีเสาสีดําทีเ่ป็นตัวชี้ตําแหน่งจุด
ศนูย์กลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชือ่ของเหยือ่ในครัง้นัน้ดว้ย  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย เช้านี้ นําท่านเดินทางไปยัง  ศาลเจ้า ยูโทคุ อินาริ 

(Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1688      
ซึง่เป็นศาลเจ้าทียู่่ศาสนาพุทธนิกายชนิโต และยังเป็น
ศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่และสําคญัเป็นอนัดบั 3 ของญีปุ่่นอกี



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร์  AOB010 Kyushu Songkran-APR19-6D4N-SQ-W64 

ดว้ย โดยศาลเจา้แหง่นีไ่ดเ้ป็นศาลเจา้ประจําตระกลูนาเบะชมิะ (Nabeshima clan) เจ้าผูป้กครองเมอืงซา
กะ    ในสมยัเอโดะอกีต่างหาก โดยศาลเจา้แหง่นี้เป็นทีป่ระทบัของเทพเจ้าศกัดิส์ทิธิ ์ทําใหม้ผีูค้นจํานวน
มากมกัจะนยิมมาสกัการะขอพรเพือ่ใหท้ัง้การเกบ็เกีย่วพชืผลทางการเกษตรและธุรกจิต่าง ๆ ใหป้ระสบ
ความสาํเรจ็    

 เยน็ แลว้นําทา่นไปยงั โทซุ พรีเมีย่ม เอ้าท์เลท (Tosu Premium Outlets) เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลทขนาด
ใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชัน้นําและ 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 อีกมากมาย มาทีน่ี่สามารถ    
ชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเดก็เลก็ ไมว่า่จะเป็นเสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสําอางค์ โดยแต่
ละรา้นคา้กจ็ะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SEKIA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 คํ่า รบัประทานอาหารค า่ภายในห้องอาหารของโรงแรม  พร้อมบริการบุปเฟ่ต์ขาป ู!! 

(5) วนัอาทิตยท่ี์ 14 เม.ย. 62 วดันันโซอิน – ห้างคาแนลซิต้ี – ช้อปป้ิงย่านเทนจิน  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม  
  เชา้นี้นําทา่นเดนิทางไปยงั วดันันโซอิน (Nanzoin Temple) เป็นวดัท่ีมีพระพุทธรูปทองส าริดขนาด

ใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่ น และยงัมรีูปป ัน้และพระพุทธรูปอื่น 
ๆ อกีเยอะมาก ๆ ในวดันี้ แต่ทีท่ําใหว้ดันี้มชี ือ่เสยีงมาก
ทีสุ่ดก็คือ วัดนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางแสวงบุญที่
ชือ่เสยีงของเกาะควิชู  พระพุทธรูปนอนนี้ยาว 41 เมตร 
สูง 11 และหนักถงึ 300 ตัน มรีูปแบบสถาปตัยกรรม

แบบเดยีวกบัรูปป ัน้พระใหญ่ทีเ่มอืงนาระ และคามาคูระ 
สรา้งขึน้เมือ่ปี 1995 ซึง่โดยทัว่ๆ ไปพระพุทธรูปในญีปุ่่น
มกัจะเป็นแบบนัง่ แต่ทีพ่ระพุทธรูปนี้เป็นแบบนอนพระ
วา่วดันนัโซอนินัน้ไดบ้รจิาคเงนิช่วยเหลอืพระในประเทศ
พม่าหลายครัง้ จึงมกีารตอบแทนด้วยการส่งตอบแทน
ด้วยการส่งพระสารีริกธาตุมาตอบให้ วัดนันโซอินจึง
สรา้งพระพทุธรูปนอนทีเ่ป็นทีน่ิยมในประเทศพม่าขึ้นมา
เป็นทีเ่กบ็ และยงัวา่กนัวา่เงนิทีใ่ชใ้นการสรา้งนัน้มาจากเจา้อาวาสทีช่นะลอ็ตเตอรีห่ลายครัง้อกีดว้ย   
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  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟกุโุอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาะควิชู (Kyushu) และใหญ่เป็น
อันดับ 8 ของประเทศญี่ปุ่นด้วย แล้วนําท่านไปยัง คาแนลซิต้ีฮากาตะ (Canal City Hakata) 
ศนูย์การคา้ขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่รมิน้ําภายในตวัเมอืงฟูกุโอ
กะ ทีม่คีวามเก๋ตรงด้านในมกีารขุดคลองใหไ้หลผ่านใจ
กลางหา้งแห่งนี้ แค่รูปร่างภายนอกของห้างแห่งนี้กเ็ท่ห์
อย่าบอกใครแล้ว ในส่วนของร้านค้าก็มีให้เลือกช้อป
เพลนิ ๆ กว่า 250 ร้าน มทีัง้รา้นทีม่เีฉพาะในญี่ปุ่น ไป
จนถงึร้านทีนํ่าเขา้มาจากต่างประเทศ และบรเิวณชัน้ 5 
ของห้างแห่งนี้มชี ื่อเรยีกว่า “ราเมน สเตเด่ียม” ทีม่รีา
เมนดงัๆ จากทัว่ทกุภูมภิาคของญีปุ่่นมารวมตวัใหช้มิกนัแบบไมต่อ้งไปหาทีอ่ ืน่ใหล้าํบากอกีดว้ย   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ภายในร้านราเมน สเตเด่ียม  
 บ่าย อิสระให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่านใจกลางเมือง ย่านเทนจิน 

(Tenjin) สําหรบัสายช๊อปรบัรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่ง
ความสขุเลยทเีดยีว เนื่องจากย่านนี้มใีหเ้ลอืกเดนิช๊อปชมิ
ชลิกนัแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้าค้าต่างๆ ทีเ่รยีงรายอยู่
เตม็สองขา้งฝ ัง่ถนน ถนนคนเดนิ ไปจนถงึหา้งใหญ่ ๆ มา
รวมตวักนัอยู่มากมาย สนิคา้ใหเ้ลอืกซื้อหลากหลายชนิด 
ตัง้แต่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรนเนมด์ หนงัสอื เครือ่งสาํอางคต์่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

 คํ่า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม MONTE HERMANA FUKUOKA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

 (6) วนัจนัทรท่ี์ 15 เม.ย. 62 ฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
 07.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินฟุกโุอกะ แลว้นําคณะทาํการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 
 10.00 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชางงี    โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน์  เท่ียวบินท่ี SQ 655 
 15.25 น. ถงึ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร ์ (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง แลว้เดนิทางต่อไปยงักรงุเทพฯ)  
 17.30 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินสุวรรณภมิู   โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน์  เท่ียวบินท่ี SQ 982 
 14.55 น. ถงึประเทศไทย (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู) โดยสวสัดภิาพ  
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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 
 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 ิค่าโทรศพัท,์ 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 25,000 บาท ภายใน48 ช.ม.หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 ส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 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 30 ท่าน ข้ึนไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว       
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  
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 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบัเราทราบ ณ วนัที่จองทวัร์ หากไม่มกีารแจ้ง
เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ข้าพกั โดยมหี้องพกัสําหรบัผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บรกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรอืวนัเสาร์-อาทติย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาใน
การท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน้่อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศกแ์ละคนขับรถในการบรหิารเวลา  ซึ่งอาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่้องเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได้ โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารทีท่่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯได้ชําระให้กบับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ทําให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคนื
ค่าบรกิารไม่ได ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได้ คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบรษิัทฯ จะทํา
หน้าทีป่ระสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะทาํการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าช้าของสายการ
บนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออํานาจควบคุม
ของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถงึความปลอดภยั 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 
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(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 
 
 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

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

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

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

จ านวนหอ้งพักที่ใชท้ั ้งหมด. . . . . . . . . . . . .หอ้ง  (TWIN. . . . . . . . . .  /DOUBLE……….. .  /  SGL…….…… / 

TRIPLE............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 

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

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


