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 ขอน าท่านสู่ดินแดน เกาะใต้สดุของประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย 
สู่เมืองฟคุโุอกะ  ซากะ และนางาซากิ 

ฟคุโุอกะ สกัการะ ศาลเจ้าดาไซฟ ุและสนุกกบัการเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายที ่ย่านเทน็จิน 
นางาซากิ สวนสนัติภาพและพิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู อนุสรณ์สถานเพื่อร าลกึถงึเหตุการณ์

สงครามโลกครัง้ที ่2, เดนิชมบรรยากาศโดยรอบ พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้
มากมายทีย่า่น ไชน่าทาวน์, ดื่มด ่ากบัทศันียภาพยามค ่าคนืของเมอืงนางาซาก ิณ 
ภเูขาอินาสะ (Mt. Inasayama), สวนโกลฟเวอร ์สวนสวยทีม่าพรอ้มกบั
ประวตัศิาสตรก์ารเขา้มาในญีปุ่น่ของชาวต่างชาต,ิ สะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโคง้
สองช่วงทีส่ะทอ้นภาพผวิน ้าเป็นวงคลา้ยกบัรปูแว่นตา  

 ซากะ  ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ สถานทีส่ าคญัทีถู่กใชเ้ป็นสภานทีถ่่ายท าละครเรือ่ง กลกโิมโน  
  ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โทส ุพรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ 

 

อ่ิมอรอ่ยกบับฟุเฟตข์าปู 
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ก าหนดการเดินทาง 1-5 พฤษภาคม 2561 
วนัแรก          สนามบินสวุรรณภมิู 

22.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตท่ีู 2 เคาน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวั
เดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อิน โดยสายการบินไทย  

 

วนัท่ีสอง         ฟคุโุอกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟ ุ>> เทนจิน มอลล ์>> นางาซากิ >> ไชน่า ทาวน์ >> 
                        นัง่กระเช้าสู่ยอดเขาอินาสะ 

 
 
 
 
 
 
00.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย 

เท่ียวบินท่ี TG 648 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและขัน้ตอนศลุกากรแล้ว น าท่านเดนิทางสู่เมืองฟคุุโอกะ เมอืงใหญ่อนัดบั 8 
ของญี่ป่น เคยไดร้บัการโหวตให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งมาแลว้ นัน่เป็น
เพราะฟุกุโอกะเป็นเมอืงใหญ่ทีม่บีรรยากาศแบบสบายๆ ไมเ่ร่งรบีเหมอืนโตเกยีวหรอืโอ
ซาก้า ถนนหนทางกวา้งขวาง มแีม่น ้าไหลผ่านตวัเมอืงหลายสาย มแีผงขายอาหารรมิ
ถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมอืนจะเป็นเอกลกัษณ์ของฟุคุโอกะไปแลว้ น าท่านมนัสการ ศาล
เจ้าดาไซฟุ ในบรรดาศาลเจา้นับรอ้ยแห่งในญี่ปุ่น ศาลเจา้ดาไซฟุ นับเป็นหนึ่งในศาล
เจ้าที่ส าคญัที่สุด ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ ซึ่งมปีระวตัิความ
เป็นมายาวนานนับพนัปี ในแต่ละปีจะมนีักท่องเที่ยวเดนิทางมาเยอืนอย่างไม่ขาดสาย
จนถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ในญีปุ่น่ทีไ่มค่วรพลาด อาคารศาลเจา้ทีเ่หน็ในปจัจุบนั
เป็นของทีส่รา้งใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 ตรงทางเขา้ศาลเจา้มรีูปป ัน้ววัเทพเจา้นอนอยู่ใน
สภาพทีม่นัวบัโดยชาวญี่ปุ่นมคีวามเชื่อกนัว่าหากได้ลูบไล้บรเิวณหวัและเขาของววัจะ
ท าใหห้ายจากอาการเจบ็ปว่ย จะมแีต่โชคดเีขา้มาและประสบความส าเรจ็ในเรื่องของการ
เรยีน จากนัน้น าท่านสู่ ย่านเทน็จิน ซึง่รายล้อมไปดว้ยหา้งสรรพสนิค้า อาคารขายเสือ้ผ้า
แฟชัน่ ธนาคารพาณิชย์ส าคญั ออฟฟิศส านักงาน ถอืเป็นแหล่งใจกลางเมอืงที่ส าคญัของ
เมอืงฟุคุโอกะ  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนางาซากิ เมอืงเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตร์ เมื่อครัง้
อดตีเมอืงนี้ถอืเป็นเมอืงท่าทีม่กีารตดิต่อคา้ขาย และแลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กบั
โลกตะวนัตกซึง่มาเผยแพร่เขา้สู่ประเทศญี่ปุ่น น าท่านสู่ ไชน่าทาวน์ หรอืรูจ้กักนัในชื่อ
ไชน่าทาวน์ชินชิ เป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยถูกสร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 17 ในปจัจุบนัไชน่าทาวน์เมอืงนางาซากนิี้ โด่งดงัมากในเรื่องรา้นอาหารที่
อร่อย โดยเฉพาะอาหารชื่อดงัอย่างราเมง็แชมเป้ียน, จมัปง (Champon) ลกัษณะคลา้ย
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ส่วนผสมมีทัง้กุ้ง ปลาหมึก หมู ลูกชิ้นปลา ถัว่งอก กะหล ่าปล ี
คลุกเคล้าอยู่ในน ้าซุป ถ้าชอบแบบแห้งต้องสัง่ ซาระอุด้ง (sara-udon) ซึ่งจะราด
ส่วนผสมดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ลงบนเสน้อุดง้ เสน้ราเมง็ หรอืเสน้หมีก่รอบ  

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั บริเวณไชน่า ทาวน์ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดบั
เทียบเท่า 
หลงัจากท าการเชค็อนิและเกบ็สมัภาระแลว้ น าท่านขึ้นกระเช้าสู่จดุชมวิวบนยอดเขา 
อินาสะ (Mt.Inasayama) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นจดุชมววิกลางคนืทีส่วยทีสุ่ดของญีปุ่น่  
 

วนัท่ีสาม          สวนโกลฟเวอร ์>> สะพานแว่นตา >> อิสระท่องเท่ียวภายในมืองนางาซากิ 
                     ** เดินทางท่องเท่ียวโดยใช้รถราง** 

 
 
 
 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่ “สถานีทสึกิมาชิ” เพ่ือนัง่รถรางสู่ “สถานีโออรุะเทน็ชูโดชิตะ” น า

ท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อของเมอืงที่ สวนโกลฟเวอร ์สร้างโดยคหบดชีาว
องักฤษทีเ่ขา้มาคา้ขายและซือ้ทีบ่รเิวณภูเขาอยู่ร ิมอ่าวของเมอืงนางาซากิ บรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมจะเป็นแบบตะวันตกและจดัแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกบับ้านและบุคคลต่างๆ รวมถงึสวนดอกไม้ที่ผลดัเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาล
อย่างสวยงามรวมถงึประวตัขิองมาดามบตัเตอรฟ์ลายที่เฝ้าคอยการกลบัมาของคนรกั
อยา่งซื่อสตัย ์จนมผีูน้ ามาสรา้งเป็นบทละครชื่อดงัเรื่องมาดามบตัเตอรฟ์ลาย จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสู่ สะพานเมงาเนะบาชิ ซึง่มแีม่น ้านากาชมิะ ไหลผ่านกลางเมอืงนางาซา
ก ิและมสีะพานหนิเก่าแก่ทอดขา้มหลายสาย แต่ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดคอืสะพานเมงาเนะบาช ิ
สะพานโคง้สองช่วงทีส่ะทอ้นภาพผวิน ้าเป็นวงคลา้ยกบัรปูแว่นตา  



 

DISCOVERY KYUSHU 5D3N BY TG 1-5 MAY 2018—UPD26FEB2018—POP 4 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย อสิระชอ้ปป้ิง ย่านฮามาโนะ-มาจิ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ในย่านน้ี 

โดยมรีา้นขายสนิคา้ของทีร่ะลกึจากเมอืงนางาซาก ิอาทเิช่น คาสเทล่า ขนมเคก้โบราณ
ทีท่ าขึน้โดยชาวโปรตุเกสทีเ่ขา้มาแลกเปลี่ยนวมันธรรมในสมยัก่อน หรอืจะเป็น คะขุนิ
มนัจ ูหรอืหมัน่โถวไสห้มสูามชัน้ ขึน้ชื่อในดา้นความนุ่มของทัง้ตวัแป้งและเน้ือหมสูาม
ชัน้ทีร่สชาตลิะมนุลิน้ ซึง่ท่านสามารถพบเหน็ไดต้ลอดเสน้ทาง นอกจากนี้ยงัมรีา้นคา้น า
สมยัมากมาย ไมว่่าจะเป็นรา้นขายเครือ่งส าอางคช์ัน้น า ร้านรอ้ยเยน ดองกโิฮเต ้ 
รา้นขายรองเทา้ ฯลฯ 

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดบั
เทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี               สวนสนัติภาพ >> พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู >> ซากะ >> ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ >> 
                          โทส ุพรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ >> อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์าปใูนโรงแรมท่ีพกั 

 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมความงามของ สวนสนัติภาพ ซึ่งถูกจดัสร้างขึ้นเพื่อร าลกึถึงเหตุการณ์ทิ้ง

ระเบดิปรมาณูเมือ่วนัที ่9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ าลายเกอืบทัง้เมอืงและยงัฆ่าสิง่มชีวีติ
ไปมากกว่า 1 หมืน่ชวีติ ในสวนแห่งน้ีมรีปูป ัน้เกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย โดยทีด่า้นหลงั
ของสวนจะมเีสาสดี าที่เป็นตวัชี้ต าแหน่งจุดศูนยก์ลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชื่อ
ของเหยื่อในครัง้นัน้ด้วย และน าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์ระเบิดปรมาณู (Atomic 
Bomb Museum) ซึง่ภายในจดัแสดงภาพถ่ายและภาพยนตรจ์ากเหตุการณ์จรงิ และ
ซากสิง่ของเครื่องใช้ที่ได้รบัความเสยีหายจากแรงระเบดิของจรงิเพื่อให้ชนรุ่นหลงัได้
ระลกึถงึความโหดรา้ยของสงคราม 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซากะ เพื่อน าท่านมนัสการ ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ ที่ตัง้

ตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไมแ้ละขุนเขา สร้างขึ้นในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจา้นิกาย
ชนิโต ประจ าตระกูล Nabeshima ผูป้กครองเมอืงซากะ สมยัเอโดะ มเีทพเจา้หลกัของ
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ศาสนาชนิโต 3 องค์ ประดษิฐานอยู่ที่นี่  และยงัเป็นที่ตัง้ของเทพเจา้แห่งความรกั ซึ่ง
หลายคนที่อยากสมหวงัในความรกัต้องมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ จากนัน้  น าท่านเดนิทาง
เพื่อช้อปป้ิงที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เอาทเ์ลท็ทีใ่หญ่สุดในควิชู มรีา้นค้าแบรนด์ชื่อ
ดงัทัง้ในและนอกประเทศมารวมตวักนักว่า 150 รา้น ภายในตกแต่งตามแบบเมอืงทาง
ใต้ของรฐัแคลิฟอร์เนียที่เข้ากับบรรยากาศที่สดใสและแสงแดดที่สว่างไสว  สามารถ
เพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงในเอาทเ์ลทสไตลส์แปนนิชโคโลเนียลไดท้ีน่ี่  
จากนัน้ น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SEKIA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรมท่ีพกั 
 ** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปูพร้อมน ้าจ้ิมสไตล์
ญ่ีปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด *** 
หลงัมื้อค า่ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่
แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

วนัท่ีห้า            คมุาโมโต้ >> สนามบินฟคุโุอกะ >> สนามบินสุวรรณภมิู  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินฟคุโุอกะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ  

11.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี 
TG 649 

14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 
*************************************************************************************************************** 

 
ก าหนดการเดินทาง 1-5 พฤษภาคม 2561 

 

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคาท่านละ 40,900.- 19,900.- 
เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 36,800.- 17,900.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 30,600.- 14,900.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 6,900.- 6,900.- 
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หมายเหต ุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ

จ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่

ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
6. ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2561 และท่านตอ้งชาํระเพิม่เตมิ 

ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก 

สาํหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการ
เดินทาง 21 วนัท าการ 
 
การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิมดัจาํทัง้หมด 
 



 

DISCOVERY KYUSHU 5D3N BY TG 1-5 MAY 2018—UPD26FEB2018—POP 7 

หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะคํานึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้ม
เขา้ประเทศญี่ปุ่น / การนําสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนื
เงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3.  ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่
รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์ จนกว่าจะได้รบัการยนืยนัว่าจะมกีาร
รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  

 
 


