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 ช่ืนชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปที่ “เฮา้ทเ์ท็นบอช” หรือ “หมู่บา้นฮอลแลนด”์ สดุแสนโรแมนติก 

 นมัสการขอพรเทพเจ้าแห่งความรู้  ณ “ศาลเจา้ดาไซฟุ” ศาลเจ้าที่เป็นที่เคารพยิ่งของชาวคิวชู 

 ตามรอยละครเร่ือง “กลกิโมโน” ชม “ศาลเจา้ยูโทคุ อินาริ” ศาลเจ้ายิ่งใหญ่แห่งเมืองซากะ 

 เยือนเมือง “นางาซากิ” เมืองเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์  

 เปล่ียนบรรยากาศขึ้น “กระเชา้ไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาอินาสะยามะ” ที่ติด 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สดุในญ่ีปุ่ น 

 ชมวิวยามคํ่าคืน “ภูเขาซาระกุระยามะ” ต่ืนตาตื่นใจกบัทศันียภาพยามคํ่าคืนราวกบัเพชรส่องประกาย 

 ร่วมราํลึกถงึอดีตที่กล้าหาญที่ “อะตอมมิคบอมบ”์ “สวนสนัติภาพ” ในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 

 เย่ียมชม “ศาลเจา้อิตสคึุชิมะ” เกาะมิยาจิมา ที่โดดเด่นด้วย “เสาโทริอิ” ขนาดใหญ่กลางนํา้ดูราวกบัลอยอยู่บนทะเล 

 ชมงานเทศกาล “ดอกทิวลิป” สสีนัสวยงามที่บานสะพร่ังตระการตา ณ “สวนฮิโนะยาม่า” 

 ช้อปป้ิงจุใจ“Tosu Premium Outlet” แหล่งรวมสนิค้าช้อปป้ิงขนาดใหญ่ของเกาะคิวชู 

 ช้อปป้ิงสนิค้ามากมายที่ “Tenji Mall & Canal City” แหล่งช้อปป้ิงชื่อดังของเมืองฟุกุโอกะ 

 
 

 

 

 

 
 

 

สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 % 

 

กําหนดวนัเดินทาง 

 09 - 15 เมษายน 60 (5วนั3คนื) **เทศกาลสงกรานต*์* 
 

 10 - 16 เมษายน 60 (5วนั3คนื) **เทศกาลสงกรานต*์* 

 

69,900.- 
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วนัทีห่นึง่              กรุงเทพฯ – สนามบินฟุกุโอกะ 

21.30  พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบัประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร 

  ดงันั้นผูโ้ดยสาร จําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 45 นาที *** 

 

วนัทีส่อง  ศาลเจา้ดาไซฟุ – ซากะ – ศาลเจา้ยูโทกุ อินาริ – นางาซากิ – ภูเขาอินาสะยามะ (ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้า) 
00.50  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 648 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

08.00 ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั ... ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็สัมภาระ 

นําท่านออกเดินทางสู่ “ศาลเจา้ดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่และมีช่ือเสียงที่สุดของ

จังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามา

กราบไหว้ขอพร เพ่ือการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ... ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วย

นานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่ วบริเวณวัด ให้

บรรยากาศที่แสนร่ืนรมย์ ... อิสระให้ท่านได้ “ชมและซ้ือ” สินค้าของฝากของที่

ระลึกที่เป็นสินค้าพ้ืนเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัด 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

หลังอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองซากะ” ... เพ่ือนําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้ยู

โทกุ อินะริ” ศาลเจ้ายิ่งใหญ่แห่งเมืองซากะและสวยงามติดอันดับ 1 ใน 3 ของ

ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ่น รองจากศาลเจ้าฟูชิมิ อนิาริ เมืองเกยีวโต และศาลเจ้า

คะซะมะ เมืองอบิาราก.ิ.. สร้างขึ้นในปี ค.ศ.168 เป็นศาลเจ้าประจําตระกูลนาเบะ

ชิมะ ผู้ปกครองเมืองซากะในยุคสมัยเอโดะ เป็นศาลเจ้าชินโตที่สร้างขึ้ นเพ่ือถวาย

แด่เทพอินาริ เทพที่ประทานผลเกบ็เกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันมีผู้ศรัทธาไป

สักการะขอความสาํเรจ็ด้านธุรกจิการค้าและความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวง ... 

ภายในบริเวณศาลเจ้ายังมีเทพอวิาซะกซ่ึิงเป็นเทพเจ้าแห่งความรักอยู่ด้วยซ่ึงไม่เคย

ผิดหวังสาหรับผู้มาขอพรเร่ืองความรัก ... สถานที่แห่งน้ีกเ็ป็นส่วนหน่ึงของฉากใน

ละคร “กลกิโมโน” ด้วยเช่นกัน อิสระให้ท่านได้เดินชมและบันทึกภาพตาม

อัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางต่อยัง “เมืองนางาซากิ” เมืองท่า

เก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เม่ือคร้ังอดีตเมืองน้ีถือเป็นเมืองท่าที่มีการ

ติดต่อค้าขาย แลกเปล่ียนอารยะธรรมต่างๆกับโลกตะวันตก ... จากน้ันนําท่านเปล่ียนบรรยากาศขึ้ น “กระเชา้ไฟฟ้า” มุ่ง

หน้าสู่ “ภูเขาอินาสะยามะ” (Mt. Inasayama) ... เพ่ือเที่ยวชม จุดชมวิวกลางคืนของนางาซากิ ณ ภูเขาอินาสะยามะ ที่

ได้ช่ือว่าเป็นจุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดของญ่ีปุ่น อันดับ 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่น ... และเป็นอีกหน่ึงจุดถ่ายทาํภาพยนตร์ช่ือดัง

“เกาะฮาชิมะ โปรเจกต ์ไม่เช่ือตอ้งลบลู่” พร้อมหาหลอดไฟรูปหัวใจบนจุดชมวิว ... หายากหน่อยแต่ถ้าหาพบว่ากันว่าจะ

โชคดีด้านความรักตลอด 1 ปี 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) 

ทีพ่กั : Nagasaki Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
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วนัทีส่าม  สะพานแว่นตา - สวนสนัติภาพ - หมู่บา้นฮอลแลนด ์“เฮา้สเ์ทนบอช” – นางาซากิ 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านเดินทางชม “สะพานแว่นตา” (Megane Bridge) สะพานแว่นตาถูก

สร้างขึ้นโดยชาวจีนที่ช่ือโมคุสุโนโจในปี ค.ศ.1634 ซ่ึงถูกขนานว่าเป็นสะพานแห่ง

ที่ 3 ของญ่ีปุ่นถัดจากสะพานนิฮนบะชิ และสะพานคินไตเคียว ... โดยสะพาน

แว่นตาน้ีเป็นสะพานโค้งแห่งแรกในญ่ีปุ่นด้วยความยาว 22 เมตร กว้าง 3.65 

เมตร และความสูงจากผิวแม่นํ้า 5.46 เมตร ซ่ึงเป็นสะพานเพียงแห่งเดียวใน

บรรดากลุ่มสะพานหินข้าม “แม่น้ํานะคะจิมะ” ที่เป็นทรงสะพานโค้งเม่ือสะท้อน

บนผิวนํา้จะเหน็เป็นวงกลมสองวงคล้ายแว่นตา จึงได้เรียกช่ือว่าเป็น “สะพานแว่นตา” ... นอกจากน้ียังมีการฝังหินรูปหัวใจ

ตามจุดต่างๆบนสะพานแว่นตาและกาํแพงหิน ริมแม่นํา้นะคะจิมะ ซ่ึงเช่ือกนัว่าหากคู่รักได้มาสัมผัสหินด้วยกันจะทาํให้ความ

รักม่ันคงและยืนยาว ... แล้วนาํท่านร่วมราํลึกถึงเหล่าวีระบุรุษผู้กล้าและชมอนุสรณ์สถานที่ “สวนสนัติภาพ” ที่สร้างขึ้ นเพ่ือ

เป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกคร้ังที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้ นเพ่ือระลึกถึง

ความโหดร้าย ของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซ่ึงจะเป็นที่มาแห่งความสงบร่มร่ืนต่อไป  ... 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ “เฮา้สเ์ท็นบอช” หมู่บ้านฮอลแลนด์เพียงแห่งเดียวในประเทศญ่ีปุ่น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่  “เฮ้าส์เท็นบอช” หมู่บ้านฮอลแลนด์เพียงแห่งเดียวในประเทศญ่ีปุ่นที่ได้รวบรวมเอา

สถาปัตยกรรมรวมถึงสิ่งปลูกสร้างคูนํ้าหอนาฬิกา กังหัน ... ท่านสามารถเข้าชม “พิพิธภัณฑ์กังหันลม” (Molen 

Museum) ซ่ึงเป็น 1 ในบรรดากังหันลมภายใน Huis Ten Bosch ด้วยลักษณะพิเศษ และสวยงามมากจึงถือว่าเป็น

กังหันลมที่ได้รับความนิยมในการบันทึกภาพ  เพราะใบพัดของกังหันมีลักษณะคล้ายกับ “ชิงชา้สวรรค”์ ... ต่อด้วย 

“พิพิธภณัฑเ์รือ” (Tall Ship Museum) เรือฟริเกตจําลองสมัยยุคล่าอาณานิคมเลย สวยงามและสง่างามมาก พอ

ออกมาข้างนอกกเ็จอลาํจริงตั้งตระหง่านอยู่ที่ท่าเรือให้ท่านได้ชม ... ชมพิพิธภัณฑ์ “Von Siebold” แพทย์คนแรกที่เป็นผู้ 

บุกเบิกเร่ืองการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการนาํเข้ายาจากชาติตะวันตกเข้ามาใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ชาวฮอลแลนด์และชาว

ญ่ีปุ่น ในช่วงระหว่างญ่ีปุ่นเปิดประเทศแล้วทําการค้าขายกับชาวฮอลแลนด์  น่ีถือเป็นโอกาสเปิดประตูเพ่ือเรียนรู้ถึง

ประวัติศาสตร์ ระหว่างฮอลแลนด์กับญ่ีปุ่น ... สําหรับท่านที่ช่ืนชอบความตื่นเต้นเชิญที่โรงภาพยนตร์ และสวนสนุกแบบ

ตะวันตก เช่น “Horizon Adventure” ชมการแสดงฉาก “น้ําท่วมใหญ่” ฟ้าผ่าที่ทาํได้สมจริงอย่างน่าทึ่ง พร้อมชม

ทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองน้ี Future Cast Theater, Grand Odyssey ... ให้ท่านได้ร่วมผจญภัยไปกับฉาก

ภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่มีท่านเป็นดารานําแสดงด้วย รับรองได้เลยว่าท่านจะประทับใจไปอีกนาน ... 

สาํหรับท่านที่ช่ืนชอบตุก๊ตาหมีไม่ควรพลาดที่จะแวะชม “พิพิธภณัฑห์มีนอ้ย” (Teddy Bear) ที่เกบ็รวบรวมหมีเทด็ดี้ จาก

ทั่วทุกมุมโลก ของแต่ละยุคแต่ละสมัยมาให้ได้ช่ืนชมความน่ารักเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงมีทั้งมาเดี่ยวและมาเป็นแฟมมิล่ีเลยทีเดียว 

ขอบอกว่างานน้ีอดใจไม่ไหวแน่นอน 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น TAS_ SPRING KYUSHU 9-15, 10-16 APR'17 7D5N (วนัสงกรานต ์69,900)                               4 

http://www.hijapantour.com/ 

หมายเหตุ : สําหรบัเฮา้สเ์ทนบอชทางบริษทัฯ ไดร้วมค่าเขา้ชมสถานทีไ่วเ้รียบรอ้ยแลว้ แต่ไม่รวมค่าเครือ่งเล่นทุกชนิด 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5) 

ทีพ่กั : Nagasaki Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีสี่ ่  โทสุ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท – คิตะคิวชู – ย่านเมืองเก่าโมจิโกะ - ย่านชอ้ปป้ิงริมแม่น้ํา - จุดชมวิวซาระกุระยามะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

นาํทุกท่านเดินทางสู่ “โทสุ พรีเมีย่ม เอา้ทเ์ลท” แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ของเกาะคิวชูที่รวมสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ทุก

ท่านได้เลือกซ้ือตามอธัยาศัย อาทิเช่น COACH, BILLABONG, ARMANI OUTLET, NIKE และอื่นๆ อีก

มากมายของคนทุกวัย ... ให้ท่านได้เพลินเพลินกบัการช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

หลังอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “คิตะคิวชู” เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับสองของจังหวัดฟุกุโอกะ เช่ือมต่อทั้งทางบกและทาง

นํา้ระหว่างเกาะคิวชูและเกาะฮอนชูผ่านทางช่องแคบคันม่อน ... เพ่ือนําท่านเดินทางสู่ “ท่าเรือโมจิ” หรือ “ย่านโมจิโกะ” 

อดีตเมืองท่าสาํคัญที่อยู่ระหว่างช่องแคบคัมมอน สาํหรับขนส่งสินค้าเปรียบเสมือนประตูการค้ากับชาติตะวันตก และเป็นจุด

เช่ือมต่อระหว่างเกาะคิวชูกับเกาะใหญ่ฮอนชู ... นําท่านเดินเที่ยวชมพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับบรรยากาศสบายๆ ชม

อาคารร่วมสมัยต่างๆ ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารสไตล์ยุโรปเอาไว้ในบรรยากาศโรแมนติค และอดีตเคยเป็นที่ทาํการของเจ้าหน้าที่

ศุลกากร ที่พักของคนมาใช้ท่าเรือ ซ่ึงส่วนใหญ่สร้างช่วงปี ค.ศ.1988 อาคารหลายหลังรวมทั้งสถานีรถไฟ ได้ถูกขึ้ นทะเบียน

เป็นโบราณสถานด้วย สถานที่แห่งน้ีจึงเป็นทั้งแหล่งพักผ่อน ที่ช้อปป้ิงซ้ือของ และนัดพบออกเดทของวัยรุ่นคู่รักอีกด้วย  (ไม่

รวมค่าเขา้ชม หรือพิพิธภณัฑใ์ดๆ) ... แล้วนาํท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิงริมแม่น้ํา (Riverwalk Kitakyushu) เป็นย่านช้อป

ป้ิงหลักของเมืองคิตะคิวชูที่เพ่ิงจะเปิดขึ้ นใหม่เม่ือปี 2003 ... โดยจะเป็นทางเดินเรียบแม่นํ้ามุราซากิ (Murasaki) โดย

สามารถเร่ิมต้นการเดินได้ตั้งแต่เส้นถนนช้อปป้ิงช้อปป้ิงที่ถนนเฮวะ (Heiwa Dori) ที่จะมีรูปแบบเป็นเหมือนกบัถนนเส้นช้

อปป้ิงทั่วไปของญ่ีปุ่น ... โดยจะมีหลังคาคลุมและเป็นทางเดินตรงกลางๆ ทอดยาวไปเร่ือยๆ และจะมีถนนสาํหรับรถว่ิงตัด

ผ่านเป็นระยะๆ ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินในการช้อปป้ิง จากร้านค้าของคนท้องถ่ินทั้งเสื้ อผ้า เคร่ืองประดับและของที่

ระลึกต่างๆ รวมไปจนถึงร้านค้าอาหารและขนมทั้งแบบท้องถ่ินและแบบที่มีขายทั่วไปในญ่ีปุ่น  ... สมควรแก่เวลานําท่าน

เดินทางสู่ “จุดชมวิวซากุระยามะ” (Sakurayama) ตั้งอยู่บนเนินเขาซาระ

กุระที่ความสูงประมาณ 622 เมตร ... โดยต้องเดินทางสองต่อคือจากสถานี 

“Sanroku” ไต่เขาขึ้ นไปยังสถานีปลายทาง “Sanjo” จากน้ันน่ัง “Slope 

Car” ขึ้นไปยังจุดชมวิว ... ด้านบนมีอาคารสูง 3 ช้ันสามารถชมวิวได้ทั้งฟ้าใสใน

กลางวันและแสงสีในกลางคืนมองเห็นทัศนียภาพได้กว้างไกลเป็นวิวที่สวยงาม

มากๆ จนได้รับขนานนามว่า “10 Billion” 

**เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ** 

ทีพ่กั : Rihga Royal Hotel Kokura หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 
วนัทีห่า้  ฮิโรชิม่า – อะตอมมิคบอมบโ์ดม – สวนสนัติภาพ – ถนนฮอนโดริ – หมู่บา้นโอโคโนมิยากิ –  

   นัง่เรือเฟอรรี์สู่่เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจา้อิสึคุชิม่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองฮิโรชิม่า” เมืองที่ถูกทาํลายในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 

และเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ใหญ่และสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

... เป็นที่อยู่ของทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรมอันม่ังคั่งมีเกาะหลายๆเกาะที่ได้รับ
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เลือกให้เป็นมรดกโลกและเป็นที่รู้จักในนาม “เกียวโตนอ้ยแห่งภาคตะวนัตก” ... นําท่านเที่ยวชม “อะตอมมิคบอมบ์

โดม” และ “สวนสนัติภาพ” ซ่ึงเป็นสถานที่แสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิดโจมตีทางอากาศ เป็นสถานที่เป็นจุด

ศูนย์กลางระเบิด ที่โดนถล่ม ณ วันที่ 6 สิงหาคม 1945 ซ่ึงสถานที่แห่งน้ี ได้รับการขึ้ นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้

เป็นมรดกโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) 

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ย่าน “ฮอนโดริ โชเทนไก” ตั้งอยู่บนถนนฮอนโดริ 

ย่านช้อปป้ิงของเมืองฮิโรชิม่า ... เป็นถนนเส้นยาว เตม็ไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร

ต่างๆ มากมายให้เลือกช้อปป้ิงกนัแบบจุใจ ... บริเวณทิศใต้ของปลายสุดด้านทาง

ตะวันออกของถนนฮอนโดริเป็นที่ตั้งของ “โอโคนิมูระ” (Okonomimura) 

จะมีร้านขาย “โอโคโนมิยากิ” หรือ “พิซซ่าญีปุ่่น” เรียงรายกนัอยู่อย่างหนาแน่น 

โดยที่เมืองฮิโรชิม่าจะมีสูตรพิเศษของตัวเองที่ไม่ควรพลาด ... จากน้ันนําท่าน

เดินทางสู่ “มิยาจิม่า” ให้ท่านได้เปล่ียนบรรยากาศไปเป็นการน่ังเรือเฟอร์ร่ีข้าม

ฝากสู่ “เกาะมิยาจิม่า” 1 ใน 3 ของสถานที่ ที่มีความสวยงามที่สดุของญ่ีปุ่น ... แล้วนาํท่านเข้าชม “ศาลเจา้มิยาจิม่า” หรือ 

“ศาลเจา้อิสึคุชิม่า” ... ศาลเจ้าอนัเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในศตวรรษที่ 6 ในสมัยของของพระจักรพรรดิซุอโิกะ และได้ขยาย

สร้างเพ่ิมเติมอีกคร้ังในสมัยของ ข้าหลวงไทราโน่ คิโยโมริ โดยการเปล่ียนรูปแบบให้งดงามและใหญ่โตมากขึ้ น ...  ด้วย

โครงสร้างที่ไม่เหมือนกบัที่ไหนเม่ือนํา้ขึ้นจะทาํให้ดูเหมือนกบัว่าศาลเจ้าลอยอยู่กลางทะเล 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10) 

ทีพ่กั : Hiroshima Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 
วนัทีห่ก  ชิโมโนเซกิ - ตลาดปลาคาราโตะ – สวนทิวลิปฮิโนะยามะ – ฟุกุโอกะ - ชอ้ปป้ิง Canal City & Tenji Mall  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11) 

นําท่านเดินทางสู่ “เมืองชิโมโนเซกิ” เมืองติดทะเลทางตอนใต้สุดของเกาะฮอนชู ที่ น่ีสามารถมองเห็นสะพานที่ใช้เช่ือม

ระหว่างสองเกาะ คือ “คิวชู” และ “ฮอนชู” เมืองชิโมโนเซกิยังได้รับช่ือว่าเป็นเมืองแห่ง “ปลาปักเป้า” ที่มีอยู่ทั่วเมือง ...  

นําท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลาคาราโตะ” เป็นตลาดปลาที่มีขนาดใหญ่ มีช่ือเสียงเร่ืองปลาปักเป้า ... ที่ตลาดปลาแห่งน้ี

นอกจากจะมีขนาดใหญ่ เปิดขายพืชผัก ผลไม้และเน้ือต่างๆทั่วไปจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตลาดน้ี คือ ร้านขายซูซิมากมาย

หลากหลายหน้า ... จากน้ันนําท่านสักการะ “ศาลเจา้อะคาม่า” ตระกูลเฮเคะ สร้างขึ้ นเม่ือปี 1185 มีประวัติความเป็นมา

ยาวนานถึง 820 ปี เพ่ือเป็นเกียรติแก่ดวงวิญญาณของจักรพรรดิน้อยอันโตกุมีอายุเพียง 3 ขวบที่ได้เสียชีวิตในสงคราม

ดันโนะอุระ โดยการจมนํา้ฆ่าตัวตายไปพร้อมกบัตระกูลเฮเคะ ... และด้วยสัญญาของแม่ชีนิอิที่ให้คาํม่ันว่าจะพาไปยังเมืองใต้

บาดาล ศาลเจ้าแห่งน้ีจึงสร้างขึ้ นเลียนแบบวังของพญามักรที่มีต้นแบบมาจากวัดริวกิวน่ันเอง และจากประตูสีแดงสามารถ

มองเหน็วิวช่องแคบคันม่อนอกีด้วย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) 

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “สวนทิวลิปฮิโนะยามะ” ตั้ งอยู่ในส่วนของภูเขา 

Hinoyama, Shimonoseki-shi บนยอดเขานักท่องเที่ยวสามารถเห็น

ทัศนียภาพของทะเล Seto Inland และทะเลญ่ีปุ่น ... ได้รับความนิยมมากในช่วง

ดอกซากุระและดอกอแซลเลียบานในฤดูใบไม้ผลิ หลายๆ คนจะมาที่น่ีเม่ือดอกอแซล

เลียบาน โดยในช่วงระหว่างกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน จะมีงานดอกทิว

ลิปที่ได้รับเป็นของขวัญมาจากทางประเทศตุรกีในความเป็นพันธมิตร ... โดยจะปลูก

รอบๆ Hinoyama Ropeway station ซ่ึงเป็นทางขึ้ นเขาฮิโนะยามะ ... สีสันของดอกไม้ตัดกับสีฟ้าของพ้ืนหลังและ

สะพานแขวนที่ทอดยางข้ามเกาะให้ความสวยงามยิ่งนักในการถ่ายภาพ ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ “เมืองฟุกุโอกะ” 
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เมืองเลก็ๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองน้ีที่แม้จะเตม็ไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่กแ็ฝงกล่ิน

อายของวัฒนธรรมโบราณอนัสงบเงียบ ... เมืองเล็กๆ แห่งน้ีจึงมีทั้ง 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เสน่ห์ของฟูกูโอกะ 

ซ่ึงเล่ืองช่ือจนได้รับการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA Week ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย ... ขณะที่สหประชาชาติ

ทาํนายว่าเมืองน้ีเป็นเมืองที่มีอตัราการเติบโตสูงเป็นอนัดับ 2 ของโลกรองจากลาสเวกสั ... จากน้ันนาํท่านช้อปป้ิงที่ “คะแนล

ซิต้ี” แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ ... ที่เพียบพร้อมไปด้วยโรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง สวนสนุกธีมปาร์คขนาด

ใหญ่และทันสมัย ร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้าน อิสระให้ท่านได้เลือก “ชมและซ้ือ” สินค้ามากมายในราคาที่น่าพอใจตาม

อัธยาศัย ... แล้วนําท่านเดินทางสู่ “เทนจิน ชอ้ปป้ิงมอลล์” ย่านช้อปป้ิงที่มีช่ือเสียงของฟุคุโอกะ ให้ท่านได้ช้อปป้ิง

ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมากมาย ทั้งห้างอเิซตัน มิตสึโคชิ รวมทั้งร้านค้าใต้ดินมากมาย ... “ชมและซ้ือ” สินค้ามากมาย อาทิ

เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้ อผ้า 

และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น ... ในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัยถนนหลายๆสายในย่านน้ีถูกจัดให้มีการแสดงดนตรีผลงานทาง

ศิลปะของศิลปินสมัครเล่นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั้งร้านค้ารถเขน็ หรือ “ยะไต” ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยา

เป็นที่นิยมของชาวญ่ีปุ่น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเก เลก็ ๆ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่หัวคํ่าจนถึง ตี 2 ซ่ึงจะมีลูกค้าแวะเวียนมา

ใช้บริการอย่างต่อเน่ือง 

**เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ** 

ทีพ่กั : Hakata Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

 

 

 
วนัทีเ่จ็ด  สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (13) 

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินฟุกุโอกะ เกาะคิวชู”  

11.35  เดินทางจากสนามบินนไซ โดยเทีย่วบิน TG 649 

14.55  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อตัราค่าบริการ  
ผูใ้หญ่                                                                                   ท่านละ 69,900.- บาท 
เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                                  ท่านละ 63,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)                  ท่านละ 63,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมมี่เตียงเสริม)               ท่านละ 52,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                           ท่านละ 10,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                            ท่านละ 18,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสาํเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 20 วนันะคะ*** 

 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

 

เงือ่นไขการชําระเงิน  สําหรบัการจอง กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั 
 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เกบ็ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงินมัดจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
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5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจาํที่น่ังกบัสายการบินและ

ค่ามัดจาํที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอืน่ๆ โดยทาง 

บริษัทฯ จะแก้ไขและคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สุด  
 

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

 

3. ในกรณีที่เกดิภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทัวร์ ได้กต่็อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทาํ

การพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันให้แล้ว 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่น่ังบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่

น่ังล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องน่ังแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้น่ังด้วยกนั โปรด

ทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่น่ัง LONG LEG ทุกกรณี 
 

6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหาร

คนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเรว็ รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเรว็กว่าปกติ ขอให้ท่านทาํความเข้าใจก่อน

จองทัวร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเลก็ เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพักสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเดก็ไม่

เสริมเตียงแล้วต้องการเปล่ียนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเดก็เสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ 

รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน 

11.  เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมัดจาํหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้งเพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง... 


