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(ฟกุโุอกะ-โออิตะ-คมุาโมโต้-นางาซากิ-ซากะ 7 วนั / 5 คืน) 
เทียวญีปุ่ นสดุประทบัใจ ครบทุกไฮไลท์เกาะคิวชู !!  

โดยสายการบินไทย (TG) สะสมไมล ์50%  

1-7 December 2017  
       Impress Highlight                       Impress Relaxing                     Impress Dining 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กาํหนดการเดินทาง    

วนัศกุรที์ 1 ธนัวาคม 2560 (1)  กรงุเทพฯ “สนามบินสวุรรณภมิู” 

20.00  ทุกท่านพร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภมิู ... ณ ชนั 4  ชนัผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ บริเวณเคาน์เตอรข์องสาย 

 การบินไทย (TG) เคาน์เตอร ์C (ใกลก้บัประตทูางเข้าหมายเลข 2)   

*พบกบัไกดแ์ละเจา้หน้าทบีรษิทัฯ ทพีรอ้มตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกเรอืงเอกสารตลอดจนสมัภาระของทุกท่าน* 

สิงทีควรทราบ: สายการบินจะทาํการปิดให้บริการ Check-in ก่อนเวลาเครืองออกประมาณ 30 นาทีและไม่มีประกาศ 

เตือนขึนเครือง ดงันันทกุท่านจาํเป็นต้องพร้อมกนั ณ ประตขูึนเครืองก่อนเวลาเครืองออก 45 นาที 

 ดะไซฟ ุขอพรเทพเจา้แห่งพหูสตู 

 ยุฟอิุน หมู่บ้านหตัถกรรมกลางหบุเขา 

 จิโกกเุมกริุ บอ่นําแรน่รกเกาะใต ้

 คิทสึกิ เยยีมเมอืงและปราสาทเก่าแก ่

 พิพิธภณัฑส์าเก สาเกสาวงามแห่งคทิสกึิ 

 โจไซเอน ยา่นการคา้ใกล้ปราสาทคุมาโมโต้ 

 คามิโดริ ชอ็ปปิงยา่นดงัประจาํเมอืง 

 เปลียนบรรยากาศนังเฟอรรี์สู่ ชิมาบาระ 

 ชิมาบาระ ปราสาทรมิทะเลสขีาวสะอาด 

 ยูซุย เทยเ์อน บา้นสวนปลาคารฟ์ญีปุ่น 

 พิพิธภณัฑภ์ยัพิบติั ประจาํเมอืงอุนเซน็ 

 สวนสนัติภาพ ราํลกึถงึมหาสงคราม 

 ยุโตคอิุนาริ ศาลอินาริ 1 ใน 3 ของญีปุ่น  

 Huis Ten Bosch ชมแสงไฟอิลลูมิเนชนั 

 ไดโคเซน็จิ ทัศนาใบไมเ้ปลยีนส ี

 โทสึ ชอ็ปปิงเอาท์เลท็แบรนด์ดงั 

 ฟกุโุอกะทาวเวอร ์ถ่ายภาพคูก่บัหอคอย 

 เทน็จิน ปิดท้ายชอ็ปกระจายใจกลางเมอืง 

 Hotel Beppu Pastoral 

     อาบนําแรแ่ชอ่อนเซน็ธรรมชาติ 

 Crowne Plaza ANA New Sky  

   สะดวกสบายใกลแ้หล่งท่องเทยีว 

 Inasayama Kanko Hotel 

 แชนํ่าแรแ่ละชม Night View ระดบัโลก 

 Watermark Hotel Nagasaki HTB 

  ชมเทศกาลแสงไฟ Kingdom of Light 

 Hakata Excel Hotel Tokyu 

     สะดวกสบายใกลแ้หล่งท่องเทยีว 

**Available** 

 
 

 เซต็อาหารท้องถิน สไตล์ต้นตํารบั 

 เซต็อาหารต้อนรบัในโรงแรม 

 บุฟเฟ่ต์ยากินิค ุปิงยา่งพรอ้ม SD ไมอ่นั 

 บุฟเฟ่ตคิ์วชูนาเบะ พรอ้ม SD ไมอ่นั 

 สมาชิกทีไม่ทานปลาไหล 

กรุณาแจ้งให้ทราบก่อน 2 อาทิตย ์

 

พร้อมเมนูรสเลิศอืนๆ ให้ท่านได้

เพลิดเพลินตลอดการเดินทาง 
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วนัเสารที์ 2 ธนัวาคม 2560 (2)     ฟกุโุอกะ–ศาลเจ้าดะไซฟ–ุโออิตะ–หมู่บ้านยฟุอิุน–เบบ็ป–ุจิโกกเุมกริุ 

01.00 ออกเดนิทางจาก สนามบินสุวรรณภมิู โดย สายการบิน Thai Airways เทียวบิน TG 648      พรอ้มการบรกิารของสายการ 

 บนิทสีะดวกสบาย ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิตลอดการเดนิทาง ซงึใชเ้วลาประมาณ 5 ชวัโมง 

08.00 เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญีปุ่ น ... ผ่านขนัตอนการตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร หลงัจาก

ตรวจเชค็สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ... นําท่านสู ่“ศาลเจ้าดะไซฟุ” ศาลเจา้ชนิโตทเีก่าแก่และมชีอืเสยีงทสีุดของเมอืงฟุกุโอกะ 

เป็นทสีถติของเทพเจา้แห่งความรู้ จงึมนัีกเรยีนนิสติ นักศกึษามากราบไหว้ขอพร เพอืการศกึษาไม่เว้นแต่ละวนั ...บรเิวณ

หน้าศาลเจา้ ท่านจะได ้“เลือกชมและซือ” สนิคา้ของฝากของทรีะลกึแบบพนืเมอืงทมีกีว่า 100 ร้าน งานนีท่านทชีนืชอบ 

“สินค้าพืนเมือง” และสนิค้าแฮนด์เมดพลาดไม่ได้ ... นอกจากนี ภายในวดัยังมตี้นบ๊วยนานาพนัธุ์มากกว่า 6,000 ต้น 

เจรญิเตบิโตอย่างหนาแน่นทวับรเิวณวดั ใหบ้รรยากาศอนัแสนรนืรมย์ และหากอยู่ในช่วงเดอืนมนีาคม ต้นบ๊วยก็จะผลดิอก

บานสะพรงัไปทวับรเิวณ ดูงดงามโรแมนตกิยงินัก … จากนัน นําท่านเดนิทางสูจ่งัหวดัโออติะ 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... มือนีบริการท่านด้วย “โทบนัเซต็” ทีเสิรฟ์มาบน “กระทะร้อน” กบัไก่ ผกัสด 

และเหด็หอม เครืองเคียงเป็นผกัสด ผกัดอง และข้าวสวย 

ช่วงบา่ย  นําท่านเยยีมชม     “หมู่บา้นยูฟุอิน” หรอื “ยูฟุอินมรุะ” ดว้ยความทตีวัหมูบ่า้นตงัอยู่ท่ามกลางหุบเขา จงึทําใหม้อีากาศเยน็ 

 สบาย ร่มรนืไปดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่ และทะเลสาบทนํีาใสมาก!! เหมาะสาํหรบัการเทยีวชมธรรมชาต ิปนัจกัรยานชมเมอืง หรอื 

 จะลองเลอืกซอืเลอืกชมของดมีชีอืเสยีงของทนีี  อนัไดแ้ก่ “งานฝีมือ” ต่างๆ ทถีอืว่าโด่งดงัระดบัตน้ๆ ในแถบควิชู เลอืกดูของ  

 ทรีะลกึ แลว้พกัชมิขนมญปีุ ่ นอร่อย  ๆ    หรอืจะเดนิเลยีบลดัเลาะตามคลองชมบรรยากาศหมูบ่า้น~ พรอ้มๆ ไปกบัหามมุน่ารกั 

 บนัทกึภาพไดต้ามอธัยาศยั       จากนัน นําท่านเขา้สูเ่มอืงอาบนําแร่ “เบบ็ป”ุ นําท่านชม “บอ่นําแร่นรก”หรอื“จิโกกเุมกริุ”  

 สถานทที่องเทยีวทมีชีอืเสยีงของเมอืงเบบ็ปุทนัีกท่องเทยีวทุกคนไมค่วรพลาด บอ่นําแร่เหลา่นีเกดิจากการระเบดิตวัของภูเขา 

 ไฟ และแต่ละบอ่กจ็ะมแีร่ธาตุทเีขม้ขน้มากและแตกต่างกนัทงั กํามะถนั เหลก็ โซเดยีม ทําใหม้สีสีนัแตกต่างกนัดว้ย. อกีทงัยงั 

 มเีสยีงคาํรามกกึกอ้งพรอ้มกบัพน่ควนัและโคลนรอ้นๆ พวยพุง่ขนึสงู อยู่ตลอดเวลา ... กลา่วกนัว่าความลกึของแต่ละบอ่นัน ม ี

 ความลกึถงึ 120 เมตร และมคีวามรอ้นกว่า 98 องศาเซลเซยีส รอ้นถงึขนาดตม้ไข่สกุไดง้า่ยๆ เลยทเีดยีว (เพือไม่ให้เป็นการ 

 เสียเวลา เรานําท่านชมไฮไลท์บอ่สุดฮิตเลย) 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 *** หลงัอาหารคาํ อย่าพลาดเลยสาํหรบั “การอาบนําแร่ธรรมชาติ” ออนเซน็ (Onsen)  นําแร่ในสไตลญ์ปีุน่ ซงึชาวญปีุน่เชอื 

 ว่ามสีรรพคณุทําใหผ้วิพรรณเปลง่ปลงั เลอืดลมหมนุเวยีน รกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ไดด้เีลยทเีดยีว *** 

ทีพกั : Hotel Beppu Pastoral AVAILABLE 
 

 

 

 

 

วนัอาทิตยที์ 3 ธนัวาคม 2560 (3) เบบ็ป ุ– คิทสึกิ – ปราสาทคิทสึกิ – โรงงานสาเก – คมุาโมโต้ – ชอ็ปปิงย่าน 

                                                      รอบปราสาท ซากรุะ โนะ บาบะ โจไซเอน – ชอ็ปปิงย่านคามิโดริ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้นี  นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเก่า “คิทสึกิ” เมอืงซามไุรเก่าแก่ เพอืนําท่าน เข้าชม “ปราสาทคิทสึกิ” ปราสาทรมิทะเลอายุเก่าแก่

กว่า 600 ปี ภายใต้ร่มเงาของปราสาท 3 ชนั ทตีงัตระหง่านบนภูเขาเหนือกาลเวลา โดยรอบเป็นหมู่บา้นซามุไรทมีกัจะมี

นักท่องเทยีวสวมชุดกโิมโนเดนิถ่ายรูปชมววิเมอืงเก่า ดูราวกบัไดเ้ลอืนหายจากปจัจบุนั      กลบัไปอยู่ในอดตีทยีามนัน เหลา่ 
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 นักรบทงัหลายลว้นออกมารําสรุาชมแสงจนัทร ์พลางร่ายบทกวกีระทงัพระอาทติยโ์ผลพ่น้โชนแสงจากขอบฟ้ าในยามอรุณรุ่ง 

อสิระใหท้่านไดช้มทวิทศัน์โดยรอบปราสาทตามอธัยาศยั ... จากนัน นําท่านเยยีมชม “โรงงานสาเก” ของเมอืงคทิสกึ ิทมี ี

ชอืเสยีงและไดร้บัการยอมรบัมายาวนานกวา่ 130 ปี ในแบรนด์สาวงาม “จิเอะบิจิน” ทบีนขวดจะมโีลโก้เป็นภาพพมิพอ์ุคิ

โยเอะสตรใีนชุดกโิมโน ใหท้่านไดร้บัชมประวตัแิละการก่อสรา้งแบรนดจ์นถงึการผลติผลติภณัฑ์ในอาคารโบราณตงัแต่ยุคเอ

โดะ และเลอืกซอืเลอืกชมของฝากของทรีะลกึกนัตามอธัยาศยั 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านด้วย “เซ็ตอาหารท้องถิน” ทีคดัสรรวตัถดิุบขึนชือของแต่ละ

ท้องถินมาบริการให้ทุกท่าน 

ช่วงบา่ย นําท่านเดนิทางสูจ่งัหวดั “คมุาโมโต้” เพอืนําท่านชอ็ปปิงของทรีะลกึจากจงัหวดัคุมาโมโต้กนัท ี“ซากรุะ โนะ บาบะ โจไซ

เอน” รอบๆ ปราสาท โดยทนีีไมไ่ดม้เีพยีงแคข่องทรีะลกึเท่านัน ยงัมพีพิธิภณัฑส์นุกๆ บอกเลา่เรอืงราวน่ารูด้ว้ยวธิกีารแปลก

ใหมม่ากมายอาท ิ“บอ่ปลาคารฟ์ดิจิตอล” ทปีลาใตเ้ทา้เราจะว่ายนําหนีตลอดเวลา, โซนประวตัศิาสตร ์ทจีดัของสะสมขลงัๆ 

มาใหดู้กนั และพลาดไมไ่ดเ้ลยกบัการถ่ายรูป ทนีีจะออกแบบใหม้ลีกัษณะเป็นเมอืงเก่า ย่านการคา้ ซงึจะมองเหน็หอคอยของ

ปราสาทคมุาโมโตอ้ยู่ดา้นหลงั ทําใหเ้ป็นจดุถ่ายรูปทดีูเป็นละคร “พีเรียด” ยอ้นยุค จากนัน นําท่านไปยดืเสน้ยดืสายช็อปปิง

กนัต่อท ี“คามิโดริช็อปปิงอาเคต” อาเคตช็อปปิงสุดฮิตอีกแห่งนึงของชาวคุมาโมโต้ ท่านจะได้พบกับร้านคา้ต่างๆ ที

พาเหรดกนัมาออกร้านขายสนิคา้ ทงัแบบ “แฮนด์เมค” ทมีเีพยีงชนิเดยีวในโลก หรอืจะเป็น “แบรนด์เนม” ดงัทงัจาก

ต่างประเทศและของญปีุ ่ นเอง นอกจากนียงัมรีา้นอาหารและ “Snack” ใหท้่านไดล้มิชมิรสกนัอกีดว้ย 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านด้วย “บุฟเฟ่ต์ยากินิค”ุ มือนีให้ท่านได้เลือกอิมอร่อยอย่างเต็มที กบั

การเลือกอาหารต่างๆ ทีคดัสรรวตัถดิุบคณุภาพมากมาย อาทิ เนือหม ูเนือววั เนือปลา สนุกสนานกบัการ “ปิงย่าง”

บนกระทะร้อนๆ ทีโตะ๊ท่านตามใจชอบ ... นอกจากนียงัมีเมนูหลากหลาย เช่น ข้าวแกงกระหรีเนือ ก๋วยเตียว เทมปุ

ระ ซุปเลิศรส ... พร้อมบริการเครืองดืมท่านมากมาย ตบท้ายด้วยของหวานให้ท่านทานอย่างอิมหนําสาํราญ 

ทีพกั : Hotel Crowne Plaza ANA Kumamoto New Sky AVAILABLE 
 

 

 

 

 

วนัจนัทรที์ 4 ธนัวาคม 2560 (4)         คมุาโมโต้ – นังเรือเฟอรรี์สู่เมืองชิมาบาระ – ปราสาทชิมาบาระ  

               สวนปลาคารฟ์ญีปุ่ น ยะซุย เทยเ์อน ชิเมยโ์ซ – อนุเซน็ – พิพิธภณัฑ์ภยัพิบติั – นางาซากิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้นี  จากนัน เพอืความสะดวกและรวดเร็วในการเดนิทางเรานําท่านนัง “เรือเฟอรรี์” มุ่งหน้าสู่ “เมืองชิมาบาระ” ให้ท่านได้

พกัผ่อนคลายอารมณ์ไปกบัววิทวิทศัน์สองฟากฝงัเรอืทขีา้มฟาก จากนัน นําท่านเดนิทางสู ่“ปราสาทชิมาบาระ” ปราสาทสี

ขาว 5 ชนั ตงัอยู่ไมไ่กลจากทอ้งทะเลอารอิาเกะ และสถานีรถไฟชมิาบาระ ความโออ่าของปราสาทแสดงออกผ่านทางกําแพง

หนิขนาดใหญ่ทมีว้นวนซบัซอ้น เหนือคลอง “โฮะริ” โดยรอบ เมอืผ่านปราการเขา้ไปดา้นใน จะพบกบัหอคอยสขีาวทสีรา้งขนึ

ใหมภ่ายหลงัจากการถูกทําลายตามกฎหมายในช่วงยุคเมยจ์ ินําท่าน เข้าชม ด้านในทเีป็นพพิธิภณัฑ์จดัแสดงประวตัคิวาม

เป็นมาและอุปกรณ์ก่อสรา้งปราสาททเีกยีวพนักบัเหลา่ครสิเตยีนในช่วงก่อนปิดประเทศ และชนับนสุดเป็นจุดชมววิทใีนวนั

อากาศดสีามารถมองไปถงึภูเขาไฟอุนเซน็ จนถงึเมอืงคมุาโมโตไ้ด ้ 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บริการท่านด้วย “เซต็อาหารท้องถิน”ทีคดัสรรวตัถดิุบขึนชือของแต่ละท้องถิน 

 มาบริการให้ทุกท่าน 
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ช่วงบา่ย   นําท่านเยยีมชม “ยะซุย เทยเ์อน ชิเมยโ์ซ” บา้นญปีุ ่ นโบราณทโีอบลอ้มดว้ยสวนสวย มหีอ้งสาํหรบัชมสระนําใสทเีลยีงปลา

คารฟ์หลากสสีนัไว ้ตวับา้นตงัอยู่ในชุมชนทางตอนใตข้องปราสาทชมิาบาระ ทใีนช่วงยุคเอโดะเป็นย่านอาศยัของพ่อคา้และ

ขุนนาง ภายในชุมชนยงัคงไวซ้งึร่องนําขนาดเลก็ คณุภาพของนําใสสะอาด และมปีลาคาร์ฟแหวกว่ายอยู่ทวัไป ปจัจุบนัรู้จกั

กนัเป็นอย่างดใีนชอื “The City of Swimming Carp” อสิระใหท้่านไดช้มความงดงามในตวับา้น และบนัทกึภาพกบัเหลา่ปลา

คารฟ์ญปีุ ่ นในทางระบายนําของชุมชน ... จากนัน นําท่านเดนิทางสู ่“พิพิธภณัฑภ์ยัพิบติัอนุเซน็” พพิธิภณัฑท์สีรา้งขนึเพอื

เป็นอนุสรณ์เมอืคราวภูเขาไฟอุนเซน็ปะทุครงัลา่สดุเมอืปี 1990-1995 ภายในรวมเอาองคค์วามรูเ้กยีวพบิตัภิยัหลกัๆ อนัเกดิ

จากภูเขาไฟลกูนีมานําเสนอ ทงัรูปแบบขนัตอนการปะทุ ตลอดจนการส่งผลต่อสงิแวดลอ้มโดยรอบ ภายในนอกจะจดัแสดง

ขอ้มลูดว้ยจอภาพและเสยีงแลว้ ไฮไลทอ์กีจดุอยู่ทรีะบบจาํลองเหตุการณ์ตอนภูเขาไฟปะทุในโรงภาพยนตร์ โดยจําลองจาก

การระเบดิครงัใหญ่ในยุคเอโดะทพีรากชวีติผูค้นไปกว่า 15,000 คน อสิระใหท้่านไดช้มพพิธิภณัฑต์ามอธัยาศยั ... จากนัน นํา

ท่านเดินทางสู่เมือง “นางาซากิ” เมอืงทีเคยเป็นเหตุให้กองทัพอันเกรียงไกรของญีปุ ่ นตัดสนิใจประกาศยอมแพ้ใน

สงครามโลกครงัทสีอง 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 *** หลงัอาหารคาํ อย่าพลาดเลยสาํหรบั “การอาบนําแร่ธรรมชาติ” ออนเซน็ (Onsen) นําแร่ในสไตลญ์ปีุน่ ซงึชาวญปีุ ่ นเชอื

ว่ามสีรรพคณุทําใหผ้วิพรรณเปลง่ปลงั เลอืดลมหมนุเวยีน รกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ไดด้เีลยทเีดยีว *** 

ทีพกั : Nagasaki Inasayama Kanko Hotel AVAILABLE 
 

 

 

 

 
 

วนัองัคารที 5 ธนัวาคม 2560 (5)   นางาซากิ – สวนสนัติภาพ – ซากะ – ศาลเจ้ายโุตค ุอินาริ – นางาซากิ 

                                                       หมู่บ้านฮอลลแ์ลนด์ Huis Ten Bosch 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้นี  นําท่านชม “สวนสนัติภาพนางาซากิ” สถานทรีะลกึถงึวนัแห่งประวตัศิาสตร์เมอืครงัระเบดิปรมาณู Fat man ถูกทงิลงยงั

เมอืงท่าอนัมงัคงัทสีดุของภูมภิาคควิชูในช่วงปลายสงครามโลกครงัทสีอง ในวนัท ี9 สงิหาคม ค.ศ. 1945 ณ เวลา 11.02 น. 

โดยไรก้ารแจง้เตอืนลว่งหน้า แรงระเบดิทําลายสงิก่อสรา้ง บา้นเรอืน โบสถ ์โรงพยาบาล และคร่าชวีติผูค้นไปกว่า 40,000 คน 

ก่อนอกี 40,000 คนทเีหลอืจะตายอย่างชา้ๆ ดว้ยพษิจากรงัสอีนัก่อใหเ้กดิมะเรง็เมด็เลอืดขาว ภายในสวนจดัแสดงรูปปนัทสีอื

ถงึสนัตภิาพมากมายจากหลากหลายประเทศ ภายใต้สญัลกัษณ์นําพุแห่งสนัตภิาพ อนุสาวรยี์ผู้ชายชมีอืข้างหนึงขนึไปยงั

ทอ้งฟ้ า เสาสดีําทปีกัอยู่ดา้นหลงัแสดงจดุศูนยก์ลางของระเบดินิวเคลยีร์ทลีงปะทะพนืดนิและปล่อยความร้อนนับลา้นองศา 

นกกระดาษจากตํานานซาดาโกะแห่งฮโิรชมิ่าจะคอยเป็นพยานให้กบัประเทศเดยีวในโลกทถีูกถล่มด้วยปรมาณูถงึ 2 ลูก 

ภายในระยะเวลาห่างกนัไมถ่งึ 3 วนั อสิระใหท้่านไดร้่วมระลกึถงึสนัตภิาพ จากนัน นําท่านเดนิทางสู ่“ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ” 

ศาลเจา้อนิารหินึงในสามศาลเจา้อนิารทิยีงิใหญ่ทสีดุของญปีุ ่ น สรา้งขนึเมอื ค.ศ. 168 เพอืเป็นทสีถติย์ของเทพประจําศาสนา

ชนิโตทงัสามองค ์ขนึชอืในเรอืงการขอพรดา้นความปลอดภยั ความสาํเรจ็ทางธุรกจิ และความรกั ในดา้นของสถาปตัยกรรมก็

โดดเด่นในดา้นการสรา้งอาคารยนืออกมาบรเิวณหน้าผา คลา้ยกบัวดั “คิโยมิสึ” ทเีกยีวโต ทงัยงัมเีสาโทรอิสิญัลกัษณ์ของ

ศาลอนิารใิหบ้นัทกึภาพ ตลอดจนรูปปนัของสนัุขจงิจอกกระจดักระจายอยู่ทวัไป ในดา้นบรรยากาศกส็งบ โรแมนติคจนเป็นที

ถ่ายภาพยนตรญ์ปีุ ่ นหลายๆ เรอืง รวมถงึภาพยนตรไ์ทย “Timeline จดหมาย ความทรงจาํ” และละคร“กลกิโมโน” 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย “เซต็อาหารท้องถิน” ทีคดัสรรวตัถดิุบขึนชือของแต่ละท้องถิน 

 มาบริการให้ทุกท่าน 
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ช่วงบา่ย   นําท่านเดนิทางสู ่“หมู่บ้านฮอลลแ์ลนด”์  (Huis Ten Bosch) ดนิแดนแห่งสถาปตัยกรรมสไตล์ยุโรป คณุจะไดส้มัผสัถงึโลกใบใหมท่ ี

 ต่างจากชวีติประจําวนั นําท่านลง “คาแนลครซูเซอร”์  เรอืล่องในคลองดไีซน์คลาสสคิ เพือชมทศันียภาพของสวนและบา้นเมอืงจาก

มมุมองแปลกใหม่ หรอืนําท่านสู่โรงละคร “มิวส์ ฮอลล”์ โรงละครทีท่านสามารถเพลิดเพลินไปกบัการแสดงหลากหลายประเภทได ้

ท่านสามารถสนุกสนานไปกบัความบนัเทงิเตม็รูปแบบในสถานทีโล่งกวา้งทีท่านสามารถเพลิดเพลินกบัทศันียภาพของเฮาส์เทนบอช

ได ้สายขนมหวานเชญิทางนีนําท่านสู่ “ปราสาทของหวาน” ซึงประกอบไปดว้ย “ปราสาทคาสเทลล่า” และ “ปราสาทชีส” รา้น

ของหวานทเีตม็ไปดว้ยขนมมากมาย   ซงึไมว่า่เดก็หรอืผูใ้หญ่ต่างกส็ามารถเพลดิเพลนิและสนุกไดด้ว้ยกนั นอกจากขนมชนัเลิศทงัจาก

ในและนอกประเทศ และขนมทเีดก็ๆ ต่างทานกนัไดอ้ย่างสนุกสนานแล้ว ยงัมขีองหวาน limited edition ทีหายากอีกดว้ย ... อิสระให้

ทุกท่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั  จากนัน ถงึไฮไลทข์องงาน “Kingdom of Light” อสิระใหท้่านไดช้มความ

งดงามของการจดัแสดงแสงส ีIllumination ตามอธัยาศยั (การจดัแสดงไฟจะเริมประมาณช่วง 17.00 – 17.30 น.) 

คาํ    บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย “เซต็อาหารท้องถิน”  

 ทีพกั : Watermark Hotel Nagasaki, Huis Ten Bosch AVAILABLE 
 

 

 

 

 

วนัพธุที 6 ธนัวาคม 2560 (6)      นางาซากิ – ซากะ – วดัไดโคเซน็จิ – ชอ็ปปิงโทสึเอาท์เลท็ – ฟกุโุอกะ 

                                                    ฟกุโุอกะทาวเวอร ์– ชอ็ปปิงย่านเทน็จิน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้นี  นําท่านเดินทางสู่ “วดัไดโคเซ็นจิ” วัดเก่าแก่สร้างขึนราวๆ ปลายยุคนารา หรือศตวรรษที 8 วิหารบางหลังยังคง

สถาปตัยกรรมแบบหลงัคามงุจาก ทงัยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ทสึทสึจิเดระ” หรอืวดักุหลาบพนัปี เนืองจากในช่วง

เมษายน-พฤษภาคม ดอกไมช้นิดนีนับหา้หมนืดอกจะบานสะพรงัพรอ้มกนัในเนินเขาดา้นหลงัวดั งดงามราวภาพฝนั และหาก

แมอ้ยู่ในช่วงปลายเดอืนพฤศจกิายน ทนีีกไ็ดร้บัความนิยมในการชมใบไมเ้ปลยีนสทีจีะยอ้มบรรยากาศของวดัใหท้งัโรแมนตคิ

และน่าตนืตาตนืใจอกีดว้ย จากนัน นําท่านไปยดืเสน้ยดืสายกนัท ี“โทสึ พรีเมียม เอาท์เลท็” เอาทเ์ลท็ชอืดงัประจาํเกาะควิชู 

ทไีด้ชอืว่า Sale สนิคา้ตลอดทังปี กับสนิคา้แบรนด์เนมดังๆ มากมาย อาท ิ“A Bathing Ape” “Adidas” “Armani 

Exchange” “Beams” “Burberry” “Coach” “Dolce & Gabbana” “Edwin” “Tag Heuer” “Nike” “G-Shock” ฯลฯ 

และยงัมรี้าน Select Shop ทน่ีาสนใจอย่าง “Afternoon Tea Living” และร้านเสอืผ้าสไตลญ์ปีุ ่ น น่ารกัๆ อย่าง “Rope 

Picnic” อกีดว้ย 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านด้วย “เซ็ตอาหารท้องถิน” ทีคดัสรรวตัถดิุบขึนชือของแต่ละ

ท้องถินมาบริการให้ทุกท่าน 

ช่วงบา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่“ฟุกโุอกะทาวเวอร”์ สดุยอดสถาปตัยกรรม “หอคอยเรือนกระจก” เพยีงแห่งเดยีวของญปีุ ่ นทสีูงกว่า 

234 เมตร สรา้งขนึบนแผ่นดนิทเีกดิจากการถมทะเล อสิระใหท้่านไดบ้นัทกึภาพ ด้านนอก กบัหอคอยตามอธัยาศยั (ไม่รวม

ค่าขึนชม) จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สู ่“ฟุกโุอกะ” เมอืงศูนยก์ลางของควิชู เพอืนําท่านชอ็ปปิงยงั “เทนจินช้อปปิงมอลล”์ 

ย่านดังอีกย่านของเมอืงฟุกุโอกะ ให้ท่านได้เพลดิเพลนิ “ชมและซือ” สนิคา้มากมาย อาทเิช่น นาฬิกา, เสอืผ้า และ

เครอืงสาํอาง เป็นตน้ ใหท้่านไดช้อ้ปปิงหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆมากมาย ทงั ห้างอิเซตนั มิตสึโคชิ และร้านคา้ใต้ดนิมากมาย  

นอกจากนียงัมรีา้นคา้รถเขน็ หรอื “ยะไต” เป็นรา้นอาหารรมิทางราคาย่อมเยาเป็นทนิียมของชาวญปีุ ่ น ทงั ร้านราเมน ร้าน 

 สาเกเลก็ๆ ทเีปิดใหบ้รกิารตงัแต่หวัคาํยาวไปจนถงึดกึหากท่านจะลองทานอาหารทเีป็นแบบดงัเดมิกห็าไดท้วัไป 
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คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย“บฟุเฟ่ตคิ์วชูนาเบะ”มือนีให้ท่านได้อิมอร่อยกบัเมนู“หม้อไฟนาเบะ” 

ทงัเนือหม ูผกัสด เสิรฟ์ในนําซุปปรงุรสเข้มรสตาํรบัเกาะใต้ ทานพร้อมเครืองเคียงต่าง บริการให้ทุกท่านอย่างไม่อนั 

 สมควรแก่เวลา นําท่านเขา้สูท่พีกั หลงัจากเชค็อนิทโีรงแรมเกบ็สมัภาระเรยีบรอ้ย ท่านสามารถอสิระเทยีวเองต่อ โดยโรงแรม

ทพีกัตงัอยู่ในย่านชอ็ปปิง-กนิดมื “นาคาสึ” ท่านสามารถเลอืกเขา้รา้นนังดมืแบบเฉพาะของฟุกุโอกะ “ยะไต” ช็อปปิงสนิคา้

มากมายกบัรา้น “ดองกิ” ทเีปิดตลอดคนื หรอืจะเลอืกเดนิเลน่ชมววิเรยีบแมนํ่า-เมอืงฟุกุโอกะ ดมืดํากบัแสงสยีามคําคนืของ

เมอืงทคีกึคกัทสีดุของเกาะควิชูไดต้ามอธัยาศยั 

 ทีพกั : Hakata Excel Hotel Tokyu AVAILABLE 
 

 

 

 

 
 

วนัพฤหสับดีที 7 ธนัวาคม 2560 (7) ฟกุโุอกะ – สนามบินฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 (หลงัอาหารเช้าตรวจสอบสมัภาระให้เรียบร้อย Check-out พร้อมเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย) 

11.40 ออกเดนิทางจาก สนามบินฟุกโุอกะ โดยเทยีวบนิ TG 649 

15.40 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจตลอดการเดนิทาง 

หมายเหตุ: รายการเทียวอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบิน และอตัราแลกเปลียน 
เอกสารทีต้องส่งนําส่งให้กบัทางบริษทั 

1. หนังสือเดินทางทีเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน 

2. ใบกรอกข้อมลูเพือการเตรียมความพร้อมเข้าญีปุ่ น  

 

เอกสารใช้ประกอบในการเดินทาง (สาํหรบัผูเ้ดินทางนําติดตวัไปเอง) 

1. หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถา้ม)ี 

2. หนังสือรบัรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ (ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิตน้การทํางาน) 

3.  กรณีทที่านเป็นเจา้ของกจิการกรุณาจดัเตรยีม สาํเนาหนังสือจดทะเบียนทีมีชือของท่าน พรอ้มเซน็ต์รบัรองสําเนาใหถู้กต้อง 

4.  กรณีเป็นนักเรยีน, นกัศกึษา กรุณาเตรยีม หนังสือรบัรองจากทางสถาบนัเป็นเป็นภาษาองักฤษ ในกรณีทเีดก็อายุไม่ 

    เกนิ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา ตอ้งจดัเตรยีมเอกสารเพมิเตมิดงันี 

   4.1 หนังสือรบัรองการทาํงานของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง 

   4.2 สาํเนาสูติบตัร กรณีอายุตํากว่า 16 ปี 
 

ขอขอบพระคณุทุกท่านอย่างสงู 

ทีได้ให้โอกาส บริษทัฯ นําเสนอโปรแกรมพร้อมราคา 

บริษทั ทราแวล อวอรด์ เซน็เตอร ์จาํกดั 
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รบกวนให้คณะเดินทางกรอกข้อมลู 

ข้อมลูเพือการเตรียมความพร้อมเข้าประเทศญีปุ่ น 
สาํหรบัทริปเดินทางวนัที 1- 7 ธนัวาคม 2560 

 

หมายเหต ุ: เอกสารนี เป็นเอกสารสาํหรบัอาํนวยความสะดวกต่อผู้เดินทาง กรณุากรอกรายละเอียดตามความเป็นจริง เป็น

ภาษาองักฤษ เพือประโยชน์ในการเข้าประเทศญีปุ่ น และ ส่งมอบเอกสารนีพร้อมกบัพาสปอรต์ตวัจริง หากมีข้อสงสยัติดต่อ  

02-9877163 แผนกวีซ่า 

 

ข้อมลูสาํหรบัการเดินทาง (กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ) 

TITLE..........................NAME...........................................................SURNAME................................................... AGE........................ 

OTHER NAMES (INCLUDING ANY OTHER NAMES YOU ARE OR HAVE BEEN KNOWN BY) 

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

DATE OF BIRTH..................................................................PASSPORT NO......................................................................................... 

ADDRESS……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEX:              MALE           FEMALE 

MARITAL STATUS:           SINGLE          MARRIED         WIDOWED           DIVORCED 

TEL............................................................................................. MOBILE NO..................................................................................... 

E-MAIL………………………………………………………………………………………………………………………................................. 

CURRENT PROFESSION OR OCCUPATION AND POSITION............................................................................................................ 

NAME AND ADDRESS OF EMPLOYER 

NAME..............................................................................................................TEL............................................................................... 

ADDRESS…………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

LAST TIME WENT TO JAPAN: DATE.......................................... TO.......................................... TOTAL ................................ DAYS 

NAME OF FOLLOWER:  1.  ……………………………………………………………. RELATION………………………………………… 

 2. …………………………………………………………….. RELATION………………………………………… 

 3……………………………………………………………… RELATION………………………………………… 

 4. …………………………………………………………….. RELATION………………………………………… 

 5. …………………………………………………………….. RELATION………………………………………… 

 

PERSON TO NOTIFY IN CASE OF EMERGENCY...…………………………………………………………………………………………... 

TEL ……………………………………………………………….. EMAIL ………………………………………………………………………. 

FOOD NO BEEF NO PORK VEGETARIAN               NO POULTRY 

 NO SEAFOODIDENTIFY...................................... FOOD ALLERGIE IDENTIFY.................................... 

     SIGNATURE OF APPLICANT....................................................................... 

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

        DATE……………………………………………….. 


