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ก าหนดการเดินทาง:  

วันอาทิตย์ท่ี 1 เม.ย. 2561 (1) กรุงเทพฯ 

22.00 น.   พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย พบเจา้หน้าที่ของ
บรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางก่อนขึน้เครือ่ง 

วันจันทร์ท่ี 2 เม.ย. 2561 (2) กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ – นางาซากิ (ฮิราโดะ) 

   

 

 

 

01.00 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัฟกุโุอกะ (ประเทศญ่ีปุ่ น) โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 648 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น จงัหวดัฟกุโุอกะ (Fukuoka) เมอืงเลก็ๆ ของ
ดนิแดนอาทติยอุ์ทยัที่ใครได้ไปสมัผสัแล้ว จะหลงใหลในเสน่ห์ของเมอืงนี้ ถงึแมเ้มอืงจะเต็มไป
ด้วยตึกสูง แต่ก็แฝงกลิน่อายของวฒันธรรมโบราณอันเงยีบสงบ เมอืงฟุกุโอกะได้รบัการจดั
อนัดบัของนิตยสาร ASIA Week ใหเ้ป็นเมอืงทีน่่าอยู่ทีสุ่ดในเอเชยี หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางเขา้ชม ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu) สรา้ง
ขึ้นในปี ค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแด่ท่านสุกาวาระ มจิิซะเนะ ซึ่งเป็นทัง้ศิลปินด้านวรรณคดีจีน 
นักวชิาการ และนักการเมอืงสมยัเฮอนั โดยท่านไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเทพเจา้แห่งภูมปิญัญา 
ปจัจุบนัศาลเจ้าแห่งน้ีได้เก็บรวบรวมงานศิลปะชิ้นเยี่ยมไว้มากมาย อีกทัง้นักเรยีนนักศึกษา
จ านวนมากนิยมมาบนบานทีศ่าลเจา้แห่งนี้เพื่อขอใหส้อบผ่าน 

1 – 6 เมษายน 2561 (6 วนั 4 คืน) 

น าโดย คณุพ่อ ไพบลูย ์ อุดมเดช 

ฮิราโดะ – อุนเซน – ชมิาบาระ – นางาซาก ิ– ซางะ – ฟกุุโอกะ 



 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองฮิราโดะ (Hirado) ซึง่ในอดตีประมาณ 400 ปีก่อน เคยเจรญิรุ่งเรอืงดว้ย
การคา้กบัฮอลแลนด์ ปจัจุบนัยงัคงหลงเหลอืกลิน่อายของสมยัก่อนอยู่ ท าใหทุ้กแห่งในเมอืงนี้
เตม็ไปดว้ยบรรยากาศทีผ่สมผสานกนัระหว่างความเป็นตะวนัตกและตะวนัออก น าท่านร่วมพธิี
บชูาขอบพระคุณ ณ โบสถท์าบิระ (Tabira Church) โบสถส์ไตลโ์รมาเนสก์อนัสง่างาม ก่อดว้ย
อฐิแดง สรา้งจากน ้าพกัน ้าแรงของเหล่าศาสนิกชน โบสถ์แห่งนี้ถูกออกแบบโดย คุณ โยสุเคะ 
เทะซึคาว่า  (Yosuke  Tetsukawa) สถาปนิกที่มชีื่อเสยีงในการออกแบบโบสถ์ต่างๆ ใน
จงัหวดันางาซาก ิโบสถแ์ห่งนี้ใชเ้วลาสรา้งกว่า 2 ปี และสรา้งเสรจ็เมื่อปี ค.ศ. 1917  จากนัน้น า
ท่านชมโบสถโ์ฮกิ (Hoki Church) โบสถ์แห่งนี้สรา้งใน ค.ศ. 1898 สรา้งสไตล์แบบองักฤษ    
ซึง่เป็นโบสถ์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของฮริาโดะ โบสถ์แห่งนี้ใชห้นิเป็นฐานราก โครงสรา้งเป็นไม ้ ตวัตกึ
เป็นอฐิแดง มหีลงัคา ประตูและกระจกรปูโคง้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเข้าท่ีพกั โรงแรม Yukai Resort Hotel Ranpu หรือระดบัเทียบเท่า 

วันอังคารท่ี 3 เม.ย. 2561 (3) ฮิราโดะ – โอมูระ – อุนเซน 

 

 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่าน ร่วมพธิบีูชาขอบพระคุณ ณ โบสถฮิ์โมซาชิ (Himosashi Church) บาทหลวงชาวเปรู
ผูเ้ผยแผ่ศาสนาของนิกายปารสีมชิชัน่เดนิทางมายงัฮริาโดะในปี ค.ศ.1873 และก่อสรา้งโบสถ์
ชัว่คราวขึน้โบสถ์ปจัจุบนัเริม่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1927 และสรา้งเสรจ็ใน 2 ปีให้หลงั เป็นวหิาร
สไตลโ์รมาเนสก์ทีโ่ดดเด่นแห่งหนึ่งในเอเชยี จากนัน้เดนิทางต่อสู่เมืองโอมูระ(Omura) เพื่อให้
ท่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชมดอกซากุระที ่สวนโอมูระ (Omura Park) ทีน่ี่มซีากุระประมาณ 
2000 ตน้และมมีากกว่า 21 สายพนัธุ ์

เท่ียง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



 

บ่าย น าท่านสู่เมืองชิมาบาระตอนใต้ (Shimabara) เพื่อชมปลาโลมา(Dolphin Watching) ทีน่ี่มี
ปลาโลมาประมาณ 300 ตวั ซึง่อาศยัอยู่ในทะเลระหว่างคาบสมุทรชมิาบาระและคาบสมุทรอะมาคุ
สะ ท่านสามารถเหน็ปลาโลมาไดอ้ย่างใกลช้ดิจนคุณแทบสามารถจะสมัผสัปลาโลมาได ้

เยน็ ออกเดนิทางต่อสู่เมืองอนุเซน(Unzen) เป็นเมอืงน ้าพุรอ้นทีอ่ยู่ใต้เมอืงนางาซาก ิแต่เดมิสรา้ง
ขึน้เพื่อเป็นเมอืงแห่งวดั แต่ในยุคสมยัเมจไิดเ้ริม่มกีารเปลี่ยนแปลงให้เป็นเมอืงพกัตากอากาศ
ส าหรบัชาวตะวนัตก เมอืงนี้หอ้มล้อมไปด้วยน ้าพุรอ้นจ านวนมาก ท าให้เมอืงนี้ปกคลุมไปด้วย
หมอกควนั ไอรอ้นและกลิน่ก ามะถนั 

ค า่ น าท่านเข้าพกัท่ีโรงแรม Unzen Sky Hotel หรือระดบัเทียบเท่า และรบัประทานอาหารค ่า 
ณ โรงแรมทีพ่กั 

วันพุธท่ี 4 เม.ย 2561 (4) อุนเซน – ชิมาบาระ – นางาซากิ 

 

 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านชมบ่อน ้าพนุรกอนุเซน(Unzen Onsen) ค าว่า “Jigoku” ในภาษาญี่ปุ่น แปลว่า“นรก” 
จงึเป็นทีม่าของชื่อ “นรกอุนเซน็” ทีน่ี่มบี่อน้าพุรอ้นนรกนี่มากกว่า 30 หลุม อุนเซน็จโิกคุ เป็น
บ่อน ้าพุรอ้นทีม่อุีณหภูมสิูงมากและมกีลิน่ก ามะถนัค่อนขา้งแรง ในอดตีเป็นสถานที่ทีใ่ชส้ าหรบั
ประหารชวีติกลุ่มกบฏศาสนาครสิต์ บ่อนรกแห่งนี้อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติอุนเซน็ ซึง่ปกคลุม
ดว้ยต้นไมม้ธีรรมชาตทิีย่งัคงความสมบูรณ์และสวยงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองชิมา
บาระ (Shimabara) เพื่อน าท่านร่วมประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ โบสถ์ชิมาบาระ 
(Shimabara Church) โบสถ์แห่งนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1932 เพื่ออุทศิใหแ้ด่มารต์ยี ์ในช่วงการ
ก่อกบฏชมิาบาระ โดยโบสถ์แห่งนี้ไดส้รา้งขึน้ใหม่ในปี ค.ศ. 1997 เป็นโบสถ์อาคารโดมรปูแปด
เหลีย่มขนาดใหญ่ จากนัน้น าท่านชม ปราสาทชิมาบาระ(Shimabara Castle) เป็นปราสาทสี
ขาวขนาดใหญ่ก่อสรา้งในสมยัยุคเอโดะตอนต้น(Edo) เพื่อเป็นทีอ่ยู่ของผูค้รองแขว้นนี้ แต่ว่าก็
ถูกท าลายลงในสมยัเมจ(ิMeji) แลว้กส็รา้งขึน้ใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1964 โดยใช่คอนกรตีในการสรา้ง



 

แทนการใช้หนิ และมกีารก่อสรา้งอีกหลายอาคาร ซึ่งภายในอาคารมกีารจดัแสดงสิง่ของที่
หลงเหลอืจากซากปราสาท อาท ิอาวุธ ชุดเกาะ และศลิปะต่างๆ 

เท่ียง รบัประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่านชมหมู่บ้านปลาคารฟ์ (Swimming Crap Village) จะอยู่ทางตอนใต้ของปราสาทชมิา
บาระ หมู่บา้นนี้จะมคีูน ้าอยู่ตามถนน และท่านก็จะเหน็ปลาคารฟ์สสีนัสดใสมากกว่า 1,500 ตวั 
เวยีนว่ายอยู่ใน น ้าที่ใสสะอาดซึ่งไหลมาจากแหล่งน ้าพุธรรมชาติ จากนัน้น าท่านสู่ตวัเมืองนา
งาซากิ(Nagasaki) เป็นจงัหวดัที่มแีหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชงิ
ศลิปะวฒันธรรม เนื่องจากเป็นเมอืงส าคญัของญี่ปุ่น ที่ได้รบัเอาวฒันธรรมจากทัง้ยุโรปและจนี
มาผสมผสานกนัเอาไว ้จนเกดิเป็นชุมชนชาวต่างชาต ิเช่น ไชน่าทาวน์ 

 จากนัน้น าท่านเข้าพกัท่ีโรงแรม ANA Crowne Plaza Nagasaki Glover Hill หรือระดบั
เทียบเท่า 

 จากนัน้อสิระใหท้่านได้ชมโบสถโ์ออรุะเทนชูโด (Ouratenchudo) ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมค่า
เขา้ชม)  อาสนวหิารแห่งนี้สรา้งเสรจ็เมื่อปี ค.ศ.1865 เพื่อเป็นการระลกึถงึมชิชัน่นาร ีและ ชาว
ญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาคริสต์ที่ถูกตรึงกางเขน (มาร์ตีร์)ทัง้ 26 ท่าน เนื่องจากในสมยัเอโดะ 
ทางการญี่ปุ่นนัน้กลวัการโค่นล้มอ านาจ จากชาวญี่ปุ่นที่หนัไปนับถอืศาสนาครสิต์จงึมกีารจบั
และตรงึกางเขน โบสถ์น้ีเป็นสถาปตัยกรรมแบบโกธคิที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ไปภายในโบสถ์มี
ภาพกระจกสทีีส่วยงามอยู่ดว้ย จากนัน้ท่านสามารถเขา้ชม โกลเวอร ์Glover garden (ไม่รวม
ค่าเข้าชม) ภายในสวนแห่งนี้มีกลุ่มอาคารสไตล์ตะวันตก 9 หลัง  ซึ่งเป็นบ้านของพ่อค้า
ชาวต่างชาตทิี่ขา้มมาอยู่ในเมอืงนางาซาก ิจากจุดบนเนินเขานี้สามารถมองไปยงัท่าเรอืและตวั
เมอืงนางาซากไิด ้บา้นพกัตบแต่งทีห่รหูราและมเีฟอรน์ิเจอรแ์ละเครื่องใชป้ระจ าวนั และภายใน
สวนนี้ยงัมดีอกไมน้านาพนัธุท์ีเ่บ่งบานตามฤดูกาล นอกจากนี้ยงัมรีา้นกาแฟและรา้นขายของที่
ระลกึ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 
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เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านร่วมประกอบพธิมีสิซาขอบพระคุณ ณ โบสถน์าคามาชิ (Nakamachi Church) โบสถ์
แห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 1896 สรา้งโดยใชเ้งนิบรจิาคจากคนฝรัง่เศสที่เพื่อร าลกึถงึ
วนัครบรอบ 330 ปีของการเสยีชวีติของมารต์รี ์26 คนและเพื่ออุทศิแด่พระแม่มารยี ์ต่อมาในปี 
ค.ศ 1945 โบสถน์ี้ถูกท าลายดว้ยระเบดิปรมาณู แลว้ถูกสรา้งขึน้ใหมโ่ดยนกับวชในปี ค.ศ. 1951 
จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ อาสนวิหารอรุาคามิเทนชูโด หรือ อาสนวิหารพระ แม่มารีอา 
(Urakami Tenshudo Cathedral) โบสถ์โรมนัคาทอลกิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่น อยู่ห่างจากสวน
สนัตภิาพประมาณ 400 เมตร สรา้งเสรจ็เมื่อปี ค.ศ.1925 แต่ทีเ่หน็ในปจัจุบนันัน้ ไดส้รา้งขึน้มา
ใหม่เมื่อปี ค.ศ.1959 ซึ่งโบสถ์เก่านัน้ไดถู้กอานุภาพของระเบดิปรมาณูที่ตกห่างไป ไม่ถงึสบิ
เมตรท าลายไปจนหมด ผู้รเิริม่ให้สรา้งอาสนวหิารแห่งนี้ คอื คุณพ่อฟรงัซนี อาสนวหิารแห่งนี้
ได้รบัการแต่งตัง้ให้ เป็นมรดกทางประวตัิศาสตรข์องประเทศญี่ปุ่น จากนัน้น าท่านชมสวน
สนัติภาพนางาซากิ(Nagasaki Peace Park)ที่มนี ้าพุแห่งสนัตภิาพอยู่ตรงทางเขา้ สรา้งขึน้
เพื่อร าลึกเหยื่อระเบิดปรมาณูที่กระหายน ้ าจนเสียชีวิต  มองเห็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ตัง้
ตระหง่านเป็นรูปป ัน้ผู้ชาย มอืขวาชี้ขึน้ไปบนฟ้า สื่อถงึการเตอืนให้เหน็ภยัคุกคามจากระเบดิ
ปรมาณู แขนขา้งซ้ายขนานไปตามแนวราบ อนัสื่อความหมายถงึความปรารถนาในสนัตภิาพ
ของชาวโลก  หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองซางะ (Saga) 

เท่ียง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชมศาลเจ้ายุโทคอิุนาริ(Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1688 เป็นศาลเจา้
นิกายชนิโต ประจ าตระกูลนาเบะชมิะ(Nabeshima clan) ผู้ปกครองเมอืงซางะในสมยัเอโดะ 
เป็นศาลเจา้ทีใ่หญ่ดา้นบนของตวัศาลเจา้เป็นจดุชมววิทีส่วยงามอกีจดุหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดู
ใบไมผ้ล ิยามทีด่อกซากุระบานสะพรัง่ และช่วงฤดใูบไมร้่วง ทีใ่บไมจ้ะเปลีย่นเป็นสสีม้แดง ส่วน
หน้าศาลเจา้กย็งัมสีะพานสแีดงคู่กบัแมน่ ้าสายเลก็ๆ และศาลเจา้แห่งนี้เป็นทีป่ระทบัของเทพเจา้



 

ศกัดิส์ทิธิ ์ที่ประชาชนต่างนิยมไปสกัการะขอพรเกี่ยวกบัการเก็บเกี่ยว ความส าเรจ็ด้านธุรกิจ 
และความปลอดภยั 

เยน็ น าท่านเข้าพกัท่ีโรงแรม ARA Royal Hotel Fukuoka หรือระดบัเทียบเท่า 

 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงที่ย่านเทนจิน(Tenjin) มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด เช่น 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องส าอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีก
มากมาย  

อสิระใหท้่านรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

วันศุกร์ท่ี 6 เมษายน 2561 (6) ฟุกุโอกะ – สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
8.30 น. เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฟุกุโอะกะ 
11.35 น. ออกเดนิทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 649 
14.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

หมายเหตุ 

1. การเดนิทางจะตอ้งม ีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าวบรษิทัฯขอสงวน
สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญานของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงในแต่ละประเทศ หากทา่นไม่ได้
รบัการอนุญาตใิหเ้ขา้ หรอื ออกนอกประเทศนัน้ๆ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร ์ไมว่่ากรณีใดๆ 

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครื่องบนิ ไป-กลบั เสน้ทางกรุงเทพฯ – ฟุกโุอกะ – กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย (TG) 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
3. คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์ีค่อยอาํนวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
4. คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท 
5. คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่22 มกราคม 2561 และทา่นตอ้งชาํระเพิม่เตมิ ในกรณีทีส่ายการ

บนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. คา่ทาํหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารของคนต่างชาตหิรอืต่างดา้ว 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร – เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น้ําหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด โดยใบใหญ่ทีโ่หลดเขา้ใตท้อ้งเครือ่งเกนิกว่า 

20 กโิลกรมั และกระเป๋าใบเลก็สาํหรบัถอืขึน้เครือ่งเกนิกว่า 7 กโิลกรมั 
4. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
5. คา่รดูบตัรเครดติ Visa / Master คดิ 2.5% และ AMEX คดิ 3.5% 

อตัราคา่บริการ ราคารวมต ัว๋เคร่ืองบิน (บาท) 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง  ท่านละ 59,900.- 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 8,900.- 

ฮิราโดะ – อุนเซน – ชมิาบาระ – นางาซาก ิ– ซางะ – ฟกุุโอกะ 

ก าหนดการเดินทาง :  1 – 6 เมษายน 2561 



 

 เง่ือนไขการช าระเงิน : 

เพ่ือเป็นการยืนยนัการส ารองท่ีนัง่ กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 20,000.- บาท ก่อนวันท่ี 8 มีนาคม 
2561 และกรุณาช าระส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวันท่ี 15 มีนาคม 2561 

ชื่อบัญชี “บริษัท เอเอ แทรเวิลเซอร์วิส จาํกดั ” 

ธนาคารกรุงเทพ (สาขาตลาดน้อย)  เลขที่บัญชี 154 -3-05688-9 (กระแสรายวัน) 

 

** หลังจากช าระเ งินแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ** 

 

หมายเหตุ 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 
การเมอืงโรคระบาด และสายการบนิ ฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะคํานึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่าน
เป้นสิง่สาํคญัทีส่ดุ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่น / การนํา
สิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงภัย
ธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบรษิัทฯไม่อาจคนืเงนิใหท้างได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้หมด หรอื
บางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั
อตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิเยน 

2. ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัฯ สามารถคนืเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร ์ไดก้ต็่อเมื่อทางสาย
การบนิ และโรงแรมทีพ่กัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 

บริษ ัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ ในการเป ล่ียนแปลงรายการ ทั ้ง น้ี ข้ึนอยู่ก ับสภาวะอากาศ การ เ มือง 

โรคระบาด และสายการบิน  ราคาอาจเ ลี่ ยนแปลงได ้ตามความเหมาะสม ทั ้ง น้ี ข้ึนอยู่ก ับ

อัตราแลกเปล่ียนของสกุลเยน 

 



โบสถท์าบิระ (Tabira Church) 

โบสถโ์ฮกิ (Hoki Church) 

โบสถฮิ์โมซาชิ (Himosashi Church) 

โบสถน์าคามาชิ (Nakamachi Church) 

โบสถชิ์มาบาระ (Shimabara Church) 







หมู่บา้นปลาคารฟ์ 


