
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บินสายการบินการบนิไทย (TG) น้้าหนักสัมภาระ 30 กก. ไม่จ ากัดจ านวนชิ้น 
 ชม 2 มรดกโลก ศาลเจ้าอิซึคุชิม่า และ สวนสันติภาพฮโิรชิม่า  
 สัมผัสประสบการณ์การนั่งชินคนัเซน รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว 240 – 320 กม./ชั่วโมง 
 เสาโทริ ขนาดใหญ่สูง 16 เมตร ที่ศาลเจ้าอิซึคุชิม่า (UNESCO, World Heritage) และชิมหอยนางรมทีเ่กาะมิยาจิมะ 
 แช่ออนเซน 3 คืน :  ยุดะออนเซน น้ าพุร้อนที่มีประวัตศิาสตร์เก่าแก่ยาวนานหลายร้อยปี ท่ีจังหวดัยามากุจิ ฯลฯ 
 สะพานสึโนะชิมะ หนึ่งในสะพานที่ยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ่น (ยาวถึง 1,780 เมตร)   
 ชม เสาโทริอิ 123 ตน้ ทีเ่มอืงนากาโตะ  
 ล้ิมลองอาหารแบบฮิโรชิม่าสไตล์ โอโกโนมิยากิ (พิซซ่าญี่ปุ่น) 
 ชม เทศกาลงานประดบัไฟ “Hiroshima Dreamination” 

 

วันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 62     (1) กรุงเทพฯ 
21.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ฯ คอยให้

การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง 
 
วันเสาร์ที่ 28 ธ.ค. 62    (2) กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – นั่งรถไฟชินคันเซนสู่ ฮิโรชิมา – ชุกเคอิ การ์เด้น – สวน

สันติภาพฮิโรชิม่า (มรดกโลก) – ช้อปปิ้งถนนฮอนโดริ 
00.50 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบินที่ TG 8106 Charter Flight  (ใช้เวลาบิน 5.30  
  ช่ัวโมง) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องฯ 

 

        ช้อปปิ้งถงุโชคดี หรือ ลักกี้แบค (1-3 ม.ค. 63)  
 

จุดเดน่ทัวร์ 
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08.20 น. ถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมือง
ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ ** ส าคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช 
ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ ** (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลา 

เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)  หลังผ่านการตรวจตราหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ... 
น าท่านสู่ สถานีฮากาตะ เพื่อให้ท่านได้นั่ง รถไฟชินคันเซน  เป็นรถไฟความเร็วสูง
ชั้นน าของโลกที่เชื่อมระหว่างเมืองต่างๆ ในญี่ปุ่น แล่นด้วยความเร็วประมาณ 300 
กิโลเมตรต่อชั่วโมงสู่ เมืองฮิโรชิม่า  เมืองแห่งน้ า เพราะมีแม่น้ าใสสะอาดไหลผ่าน
ถึง 6 สาย ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของเมือง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบฮิโรชิม่าสไตล์ โอโกโนมิยากิ  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ชุกเคอิ การ์เด้น น าชม ชุกเคอิ การ์เด้น สวนสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ตั้งอยู่ใจกลางฮิโรชิมะ และถูก

ก าหนดอย่างเป็นทางการให้เป็นสถานที่ ที่มีความงดงามระดับชาติ สร้าง
ขึ้นในสมัยเอโดะ หรือราว 400 ก่อน โดย ซามุไรผู้ครองนคร อาซาโนะ 
นางะอากิระ โดยสร้างเป็นแบบวิลล่า การ์เด้น สวนนี้มีชื่อเสียงมากในหมู่
ชาวฮิโรชิม่า เพราะสไตล์การออกแบบที่เป็นแบบฉบับของสวนในสมัย
นั้น  ได้เวลาต่อไปชม  สวนสันติภาพฮิโรชิม่า ที่สร้างขึ้นมาเพื่ออธิษฐาน
ให้โลกมีแต่สันติภาพตลอดกาล ตั้งอยู่ตรงใจกลางเมืองฮิโรชิม่าซ่ึงเป็นจุดทิ้งระเบิดปรมาณู  ชมสัญลักษณ์

ของเมืองฮิโรชิม่า โดมปรมาณู สถาปัตยกรรมที่ได้รับความเสียหายจาก
การทิ้งระเบิดปรมาณูในฮิโรชิม่า แต่กลับไม่มีการทรุดตัวหรือถล่มลงมา
ราวกับปาฏิหารย์ โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
โดยองค์ยูเนสโก    ได้เวลาอันควรน าท่าน ช้อปปิ้ง ณ  ถนนฮอนโดริ  ย่าน

การค้าถนนคนเดินแบบมีหลังคา มีการปิดการจราจร และเรียงรายไปด้วย
ร้านค้า ร้านอาหาร อยู่ใกล้กับสวนสันติภาพ ทอดตัวไปทางทิศตะวันออก
ประมาณครึ่งกิโลเมตร *ห้ามพลาด อาหารจานเด็ดของฮิโรชิม่า โอโคโนมิยา
กิสไตล์ฮิโรชิม่า  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร แบบคุชิคัทสึ ซีฟู้ด และผัดเสียบไม้ทอด  
หลังรับประทานอาหาร  อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชม เทศกาลงานประดับไฟ “Hiroshima Dreamination” ที่
จัดเป็นประจ าทุกปรีะหว่างวันที่ 17 พ.ย. – 3 ม.ค. ตั้งแต่เวลา 05.30 – 22.30 น. ทั้งเมืองจะประดับประดาไป
ด้วยไฟ 1.4 ล้านดวง บนถนน  Peace Boulevard ซ่ึงอยู่ตรงข้ามโรงแรม  
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 พักค้างคืน ณ ANA CROWNE PLAZA HIROSHIMA   
 
 

วันอาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 62     (3)  ฮิโรชิมา – นั่งเรือเฟอร์ร่ีสู่ เกาะมิยาจิมะ – ศาลเจ้าอิซึคุชิม่า (มรดกโลก) –  ฮิโรชิม่า 
- สะพานไม้คินไตเกียว – แช่ออนเซ็น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
หลังอาหารน าท่านเดินทางโดย เรือเฟอร์ร่ี สู่ เกาะมิยาจิมะ เกาะท่ีอบอวลไปด้วยบรรยากาศเร้นลับชวนพิศวง
มีสัญลักษณ์อันโด่งดังคือประตูโทริอิสีแดงสดที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล ให้ท่านได้สักการะ ศาลเจ้าอิซึ
คุชิม่า (UNESCO, World Heritage) ศาลเจ้าที่ส าคัญที่สุดบนเกาะ โดยไทระ โนะ คิโยโมริ ผู้น าการ

การเมืองคนส าคัญของประเทศญี่ปุ่นในสมัยเฮอัน ได้มีค าส่ัง
ให้สร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นมาเมื่อประมาณช่วงศตวรรษที่ 11 
เพื่อเป็นศาลเจ้าประจ าตระกูลไทระ ตัวศาลเจ้ามีลักษณะ
เหมือนท่าเรือ จุดเด่นที่สุดคือประตูทางเข้าวัด หรือ เสาโทริอิ

ขนาดใหญ่สูง 16 เมตร ที่ตั้งอยู่กลางน้ า เสาสีส้มท่ีมีขาตั้งอยู่ 6 ขา เพื่อรองรับน้ าหนักประมาณ 60 ตัน ไม่มี
การเจาะเสาเข็มฝังดิน  ** หมายเหตุ เสาโทริอิ ขณะนีก้ าลงัอยู่ในระหว่างการปรับปรุง ตัง้แต่ มิ.ย.62 – ส.ค.63 แต่วิว
ทิวทัศน์บริเวณนีก็้ยังคุ้ มค่าที่จะเดินทางไปเช็คอินและเซลฟ่ี **  ให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายรูปบนเกาะตามอัธยาศัย 
นอกจากสถาปัตยกรรมอันตระการตาแล้ว ยังมีกวางน้อยเดินขวักไขว่ คอยต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนอย่างไม่
หยุดหย่อน รวมถึงให้ท่านได้ลองชิมหอยนางรม เกาะมิยาจิมะ เป็นถ่ินที่มีหอยดี หอยดัง เป็นสวรรค์ของคน
รักหอย เรียกได้ว่าเป็น OTOP เด็ดของจังหวัดเลยก็ว่าได้  
- โมมิจิเต็น เป็นของคาวทานเล่นที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนใบเมเปิล มีหลายรสชาติแบ่งตามส่วนผสมที่ใส่

ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง, ปลาหมึก, ปลาอานาโกะ และ หอยนางรม ทอดร้อนๆ ชิ้นละประมาณ 260 เยน 
- หอยนางรมย่าง เมนูนี้ไม่ควรพลาดเลย หรือใครชอบทานแบบสดๆ ก็มีให้เลือกเช่นกัน หอยที่นี่ตัวใหญ่ 

หวานมาก และสดมากๆ ถาดละ 2 ตัว ราคาประมาณ 400 – 500 เยน เลือกซอสตามใจชอบ ไม่ว่าจะ
เป็นโชยุ, มะนาว, ชีส, พริก ฯลฯ  

- KAKI Fry (Deep fried Oyster) หรือ หอยนางรมชุบแป้งทอด เป็นอาหารจานเด็ด จานดัง ที่คนรักหอย
ต้องไม่พลาด เซ็ทนึงประมาณ 1,400 เยน เสิร์ฟพร้อมกับหอยตัวเป้งๆ 6 ตัว ข้าว และซุปมิโซะ    

- Momiji Croissant โมมิจิ ครัวซองต์ หลังจากทานอาหารคาวแล้ว ตบท้ายด้วยเมนูของหวาน ชิ้นละ
ประมาณ 200 เยน กรอบนอก นุ่มใน กล่ินหอมฟุ้ง กับไส้แน่นๆ ไม่ว่าจะเป็นไส้ถ่ัวแดง, ไส้คัสตาร์ด, ไส้
แอปเปิ้ล, ไส้ชอคโกแลต, ไส้มะนาว และไส้ชีส แนะน าให้ทานตอนร้อนๆ   

              (อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารทะเล และเที่ยวอย่างจุใจ) 
บ่าย  น าท่านเดินทางกลับสู่ ฮิโรชิม่า โดย  เรือเฟอร์ร่ี  เพื่อต่อไปยัง เมืองอิวาคูนิ จังหวัดยามากุจิ  น าชม สะพาน

ไม้คินไตเกียว สะพานไม้เก่าแก่ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 3 ของ
สะพานที่สวยที่สุด ด้วยความมหัศจรรย์ของภูมิปัญญาชาวญี่ปุ่นโบราณที่
สร้างขึ้นโดยไม่มีการใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว มีลักษณะเป็นสะพานไม้ 5 
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โค้ง กว้าง 5 เมตร ความยาว 193.3 เมตร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศ
ญี่ปุ่นอีกด้วย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ  
   พักค้างคืน ณ KAMAFUKU HOTEL // HOTEL NEW TANAKA    

สัมผัสกับการอาบน้้าแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือท้ากิจกรรมมา
ตลอดทั้งวัน **การแช่น้้าแร่ธรรมชาติเป็นวัฒธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนปัจจุบันยังคง
ได้รับการรักษาและสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นอย่างดี  และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซ่ึงเช่ือว่า
ช่วยในเร่ืองการบ้ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 
วันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. 62    (4)  วัดรุริโคจิ - ที่ราบสูง อากิโยชิได – ถ้้าอากิโยชิได – สะพานสึโนะชิมะ - ประภาคาร

สึโนะชิมะ   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ วัดรุริโคจิ ชมวัดในศาสนาพุทธ จุดเด่นของวัดนี้คือมีเจดีย์ 5 ชั้นที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดติด 

1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1442 มีความสูงท้ังหมด 31.2 เมตร รูปแบบ
สถาปัตยกรรมจะออกไปทางศิลปะของญี่ปุ่น ผสมผสานกับการสถาปัตยกรรมของจีน 
หลังคาได้ถูกสร้างขึ้นมาจากเปลือกไม้ไซปรัสที่ถูกทอรวมกัน ถือว่าเป็นเจดีย์ 5 ชั้นที่
เก่าแก่ที่สุดในอันดับท่ี 10 ของประเทศ และได้ถูก  กล่าวว่าเป็นส่ิงปลูกสร้างของยุคมูโร
มาชิท่ียังคงสวยที่สุด เช่นเดียวกับวัดฮอยุจิ ในเมืองนารา และไดโกะจิ ของเกียวโต 

ได้เวลาเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอากิโยชิได ชม   
ที่ราบสูง อากิโยชิได เป็นแอ่งท่ีราบสูงล้อมรอบด้วย
เทือกเขาระดับความสูง 500 เมตร ถึง 600 เมตร 
พื้นดินสูงจากระดับน้ าทะเล 180 เมตร ถึง 420 เมตร 
เคยเป็นแนวปะการังในทะเลทางตอนใต้มาก่อน 

สภาพของกองหินปูนที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ บนทุ่งหญ้าท าให้เกิดวิวทิวทัศน์ที่ดูแปลกตา เป็นหินปูนจาก
มหายุคพาลีโอโซ อิกเป็นส่วนใหญ่ ลึกลงไปใต้พื้นดินมีถ้ าหินปูนที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ าฝนกระจายตัว
อยู่เป็นจ านวนมาก  น าชม ถ้้าอากิโยชิได ถ้ าหินปูนที่ใหญ่ที่สุดในยามากูจิ ถ้ าแห่งนี้ตั้งอยู่ใต้ดินของที่ราบสูง
อากิโยชิได มีพื้นที่ 100 – 200 เมตร ด้วยความสูง 24 เมตรของทางเข้าและจุดใต้ดินที่ลึกที่สุดที่ 200 เมตร มี
ความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร โดยเปิดให้เข้าชม 1 กิโลเมตร อุณหภูมิภายในจะอยู่ที่ 17 องศาเซลเซียสทั้งส่ี
ฤดู ดังนั้นมันจะมีอุณหภูมิท่ีหนาวในฤดูร้อน และอบอุ่นในฤดูหนาว ท าให้คุณรู้สึกสบายตลอดทั้งปี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบโซบะเซท  
บ่าย  ออกเดินทางสู่ เกาะสึโนะชิมะ  แวะถ่ายรูป สะพานสึโนะชิมะ ที่เปิดให้ใช้บริการในปีเฮเซที่ 12 (ค.ศ. 2000) 

เป็นหนึ่งในสะพานที่ยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ่น (ยาวถึง 1,780 เมตร) 
สะพานเชื่อมเกาะที่ใหญ่ที่สุด ส่วนเว้าส่วนโค้งของสะพานก็มองดู
สวยงามตัดกับสีน้ าเงินเข้มของทะเลที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่เข้ากัน
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ได้อย่างสวยงาม  ต่อไปชม ประภาคารสึโนะชิมะ มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าแห่งสมัยเมจิ ตั้งอยู่ใน
สวนสาธารณะทางฝ่ังตะวันตกตอนเหนือของเกาะ ประภาคารของท่ีนี่เป็นแบบตะวันตกที่ถูกใช้ครั้งแรกใน
สมัยเมจิที่ 9 ถึงแม้ว่าจะผ่านไปกว่า 130 ปีแล้ว ท าให้ได้สัมผัสถึงกล่ินอายของประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ 
ประภาคารแห่งนี้ก็ยังถูกใช้งานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ  
  พักค้างคืน ณ HOTEL NISHI-NAGATO RESORT     

สัมผัสกับการอาบน้้าแร่ญี่ปุ่น  เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือท้ากิจกรรมมา
ตลอดทั้งวัน **การแช่น้้าแร่ธรรมชาติเป็นวัฒธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนปัจจุบันยังคง
ได้รับการรักษาและสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นอย่างดี  และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซ่ึงเช่ือว่า
ช่วยในเร่ืองการบ้ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 
วันอังคารที่ 31 ธ.ค. 62     (5)  ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ – ช้อปปิ้ง โมจิโกะ เรโทร – ขึ้นกระเช้าสู่ ภูเขาซารากุระ - 

ฟุคุโอกะ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ ศาลเจ้าสร้างขึ้นในปี 1955 ผู้ศรัทธาส่วนใหญ่เป็นชาวประมง

ท้องถ่ิน แห่งนี้เห็นจะเป็นเสาโทริอิ 123 ต้นที่ตั้งเรียงรายเป็น
ระยะทางกว่า 100 เมตร (328 ฟุต) นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนิยม
เดินใต้เสาโทริอิที่  ทอดยาวคล้ายอุโมงค์พลางอธิษฐาน
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ขอให้ประกอบธุรกิจส าเร็จ ขอให้
เดินทางปลอดภัย เป็นต้  น ว่ากันว่าเทพเจ้าสามารถช่วยให้ค า

ขอต่างๆ เป็นจริงได้ซ่ึงรวมไปถึงการขอให้พบเนื้อคู่ และการมีบุตร ท่ีนี่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 31 สถานที่ที่
สวยที่สุดในญี่ปุ่น โดยส่ืออเมริกันในปี 2015 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่าน ช้อปปิ้ง ณ  โมจิโกะ เรโทร ท่าเรือโมจิโกะ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 120 ปี มาตั้งแต่

ต้นยุคสมัยเมจิมาจน  ถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และที่พบปะของชาวเมืองคิ
ตะคิวชูท่ีชิคแอนคูลที่สุด ในฐานะเมืองท่าแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับชาติตะวันตก ท าให้ได้รับ
อิทธิพลทางด้านสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือนบริเวณโดยรอบ สร้างออกมาในสไตล์เรโทรยุ
โรเป้ียน ท าให้ไม่ว่าจะเดินไปท่ีมุมไหนของท่าเรือก็จะเจอจุดที่ท าให้คุณต้องหยุดถ่ายรูป  

14.30 น. ออกเดินทางสู่ สถานีเคเบ้ิลคาร์ น าท่านขึ้นสู่ ภูเขาซารากุระ (MOUNT SARAKURA) มีความสูง 1,100 เมตร 
โดยเคเบิ้ลคาร์ที่ยาวที่สุดในคิวชู วิ่งที่ระดับความสูงถึง 
440 เมตร ขึ้นไปใช้เวลาประมาณ 6 นาที ที่จะไปถึง
สถานียามานากะ และเดินทางต่อด้วยสโล้ปคาร์ ขึ้นไป
ถึงยอดเขา  ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ าคืนที่สวยงาม
ทั่วทั้งเมืองคิวชู  
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ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ  
  พักค้างคืน ณ ACTIVE RESORT FUKUOKA YAHATA    

สัมผัสกับการอาบน้้าแร่ญี่ปุ่น  เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือท้ากิจกรรมมา
ตลอดทั้งวัน **การแช่น้้าแร่ธรรมชาติเป็นวัฒธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนปัจจุบันยังคง
ได้รับการรักษาและสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นอย่างดี  และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซ่ึงเช่ือว่า
ช่วยในเร่ืองการบ้ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 
วันพุธที่ 1 ม.ค. 63   (6) ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้ง AEON ลักกี้แบค – ช้อปปิ้งคาแนล ซิตี้ ฮากาตะ - กรุงเทพฯ 
08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เชิญท่านช้อปป้ิงท่ี ห้างสรรพสินค้า AEON (เดินจากโรงแรมประมาณ 10 นาที) ท่านสามารถเลือกซ้ือหาของ

ใช ้ ประจ าวันต่างๆ ท่ีน่าใช้ในสไตล์ญี่ปุ่นได้ รวมไปถึงเครื่องส าอางแบรนด์ ญี่ปุ่นต่างๆ รวมไปถึงเครื่อง
อุปโภค และบริโภคชื่อดังมากมาย ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ผงโรยข้าว เครื่องปรุงส าเร็จรูป ชา กาแฟ 
เบียร์ แชมพู สบู่ ยาสีฟัน และของใช้ประจ าวันอ่ืนๆ อีกมากมายได้ที่นี่ 

 ห้ามพลาด !! ช้อปปิ้งถุงโชคดี หรือ ลักกี้แบค จากร้านค้าแบรนด์ต่างๆ ที่จัดสินค้าของเขารวมอยู่ในถุงใบ
เดียว และจ้าหน่ายในราคาพิเศษสุด ซ่ึงจะท้าเฉพาะในช่วงปใใหม่ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคมนี้เท่านั้น 

 (ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่างเต็มที่) 

- อิสระช้อปป้ิงท่ี  คาแนล ซิตี้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร้านค้า และร้านอาหารขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ริมน้ า ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ด้วย นอกจากนัน้ยังมีโรง
ภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส์ รวมท้ังโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่เปิด
โล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสันที่แปลกตาเพื่อให้ได้บรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตรงกลาง
ของคลองจ าลองนี้จะมีการแสดงน้ าพุแสงสีเสียง ตั้งแต่เปิดจนปิด ทกุๆ ครึ่งชั่วโมง มีร้านค้า
มากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหาร
ให้บริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุ่น และอาหารชาติอ่ืนๆ ในราคาท่ีไม่ได้แพงกว่าข้าง

นอกมากนัก โดยเฉพาะท่ีชั้น 5 จะมีส่วนที่เรียกว่า ราเมน สเตเดียม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของ
ประเทศญี่ปุ่น รวมท้ังราเมนสไตล์ฟุคุโอกะที่เรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย 

17.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน 

19.00 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 8109 Charter Flight   (ใช้เวลาบิน 5.30 ช่ัวโมง) บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่องฯ 

23.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……พร้อมความประทับใจ  
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หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้ น-ลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ําระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาดก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

อตัราค่าบรกิาร ส าหรบัคณะอย่างต า่ 35 ท่าน  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) 59,900 บาท 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมท่านละ 9,500 บาท 

เด็กอายุ 2-5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 47,900 บาท 

เด็กอายุ 6-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 58,900 บาท 

หมายเหตุ   กรณีตอ้งการเดินทางโดยท่ีนัง่ชั้นธุรกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 25,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

•  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย (TG)  

•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามนั และประกนัภยัทุกแห่ง  

•  ค่าท่ีพกั หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

•  ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

•  ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอานวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง  

•  ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ 

ไวใ้นวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 

• น้ําหนักกระเป๋า 40 กิโลกรมั สาํหรบัท่ีนัง่ชั้นธุรกิจ และน้ําหนักกระเป๋า 30 กิโลกรมั สาํหรบัท่ีนัง่ชั้นประหยดั กรณีน้ําหนัก

เกินจากท่ีกาํหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพ่ิม  
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

•  ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

•  ค่าปรบัสาํหรบัน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกาํหนดไว ้ 

•  ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทาํหนังสือเดินทาง  

•  ค่าทิปไกด ์และ คนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง 

•  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  

• กรุณายืนยนัการเดินทาง และชาํระเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชัว่โมงนับจากการสํารองท่ีนัง่ ท่านละ 10,000 บาท และกรุณาส่งอีเมลหน้า

พาสปอรต์ของผูเ้ดินทางเพ่ือทาํการจองท่ีนัง่ ในกรณีเดินทางชั้นธุรกิจ มดัจาํรวมท่านละ 20,000 บาท   

• ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 25 วนั  
 

หมายเหตุ  

1.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

2.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  
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3.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากว่ามีการนําส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็

ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว

ท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ท่ีเหนือการณ์ควบคุม 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบตัิเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


