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CODE: TG51 Say Hi! Kyushu Fukuoka คิวชู ฟุกุโอกะ ซากะ นางาซากิ คุมาโมโต้ 5วัน 3คืน

^-^Say Hi! Kyushu Fukuoka
คิวชู ฟุกุโอกะ ซากะ นางาซากิ คุมาโมโต้ 5วัน 3คืน
ฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชูและเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆของโลก ศาลเจ้าดาไซฟู ขอ
พรเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ เยือนซากะ จังหวัดเล็กๆเมืองธรรมชาติ ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ เที่ยว
เมืองนางาซากิ เมืองท่าสําคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย พร้อมตามหาหินหัวใจ ชม
จุดชมวิวยอดเขาอินาสะ จุดชมวิวที่สวยที่สุด1ใน3 ของญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจที่ฮามาโนะมาจิ ลิ้ม
ลองอาหารอร่อยย่านไชน่าทาวน์ไชน่าทาวน์ ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ไกด์พาซิตี้ทัวร์เมืองนางา
ซากิโดยนั่งรถราง นั่งเรือเฟอร์รี่สู่คุมาโมโต้ เยือนบ้านคุมะมง นั่งกระเช้า Aso San Ropeway
ชมปล่องภูเขาไฟ ชมปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น

บินหรู บินตรงโดยสายการบินไทย Thai Airways สะสมไมล์ 50%

พักนางาซากิ 2 คืน และคุมาโมโต้ 1 คืน (อาบน้ําแร่ แช่ออนเซ็น)

สุดคุ้ม!!! ราคาเดียว 35,900 บาท ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
“ พิเศษ!!! วันฟรีเดย์ แถมบัตร One Day Pass Tram Nagasaki มีไกด์พาเที่ยว”
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วันเดินทาง
17-21 พฤษภาคม 61
23-27 พฤษภาคม 61
25-29 พฤษภาคม 61
30-3 มิถุนายน 61
31-4 มิถุนายน 61
6-10 มิถุนายน 61
7-11 มิถุนายน 61
13-17 มิถุนายน 61
14-18 มิถุนายน 61
20-24 มิถุนายน 61
21-25 มิถุนายน 61
27-1 กรกฎาคม 61
28-2 กรกฎาคม 61

ราคา
ผู้ใหญ่
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900

ราคาเด็ก 0-2 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่)
Infantไม่เกิน 2ขวบ 12,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่านเดียว
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500

ที่นั่ง

หมายเหตุ

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

ไฟล์ทบิน สายการบินไทย
Departure - TG648 BKK-FUK 00.50-08.00
Return - TG649 FUK-BKK 11.35-14.55
วันที่หนึ่ง
20.30 น.

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออกชั้น 4 โซน D เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI
AIRWAY (TG) มี เจ้ าหน้าที่ ของบริ ษัทฯคอยอํ านวยความสะดวกด้า นเอกสารและติด แท็ ก
กระเป๋า

วันที่สอง

ท่าอากาศยานฟุกุโอะ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – จังหวัดซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ นางาซากิ – จุดชมวิวยอดเขาอินาสะ - ไชน่าทาวน์นางาซากิ
อาหาร  กลางวัน,เย็น

00.50 น.

ออกเดินทางสู่ เดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG648

08.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟุกุโอะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่
อนุญาตให้นํา อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับ
กระเป๋ า เรี ย บร้ อ ยและทํ า ภารกิ จ ส่ ว นตั ว นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ฟุ กุ โอกะ เป็ นเมื อ งที่ ใหญ่ ที่ สุด ของเกาะคิ ว ชู
(Kyushu) และใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองท่าที่ สําคัญของญี่ปุ่น ด้วยและยังถูกจัดเป็นเมือง
น่าอยู่อันดับต้นๆ ของโลกโดยนิตยสาร Monole มีสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ พร้อมและครบครัน แต่ประชากรจะไม่
แน่นหนามากอย่างโตเกียวหรือโอซาก้า นําท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ(Dazaifu)เป็นเมืองเงียบๆ เล็กๆ ที่อยู่ใกล้
กับเมืองฟูกุโอกะ นําท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) ตั้งอยู่ในดาไซฟุ ที่เคย
เป็นที่ทําการของรัฐบาลประจําจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 ศาลเจ้า แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเทพเจ้าแห่ง
การเรี ยนรู้ การอุ ทิศ ตัวและโชคลาภ จึงดึ งดู ดผู้ค นที่ มาเยี่ย มชมและขอพรมากกว่ า 700,000 คนต่ อปี และยั ง
ได้รั บความนิ ยมอย่ างยิ่ง ในหมู่ นัก เรี ยนที่กํ าลั งเตรี ยมสอบ ก่อ นหน้า นี้ด าไซฟุ เคย ถู กใช้เ ป็น สถานที่แ ลกเปลี่ย น
วัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นและชาติเอเชีย จึงทําให้เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงทั่วทั้งทวีปเอเชียตะวันออกและมีผู้มาเยือน
มากมายจากชาติอื่นๆด้วย

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)
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นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดซากะ (Saga) เป็นจังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชู อยู่กึ่งกลางระหว่างฟุกุโอกะและนางาซากิ
เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม อาหารที่สดอร่อย และวัฒนธรรมที่ล้ําค่า อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติสภาพแวดล้อม
ที่ไม่อาจหาได้ในเขตเมืองใหญ่ ซึ่งมีด้านเหนือติดกับทะเลเก็นไคที่มีเส้นขอบทะเลที่สวยงามจนได้รับเลือกให้เป็น
อุท ยานแห่ ง ชาติ ส่ ว นด้ า นใต้ มีที่ร าบแผ่ก ว้ างไปจนติด กั บทะเลอะ
ริอะเกะ ซึ่ งมีชายหาดที่กว้างขวาง นําท่านเดินสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอิ
นาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้ นเพื่อบูชาเทพเจ้าญี่ปุ่นนามว่า
อินาริ จุดเด่นสะดุดตาของศาลเจ้าแห่งนี้ก็คือประตูโทริอิสีแดงและ
สุนัขจิ้งจอกผู้ถือสารเทพเจ้า ศาลเจ้าถูกสร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาล
เจ้ านิ กายชิ นโต ประจํ าตระกูล นาเบะชิ มะผู้ป กครองเมือ งซากะ ใน
สมัยเอโดะ เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสําคัญเป็นอันดับ 3 รองมา
จากศาลเจ้าฟุชิมิอินาริในเกียวโตแ ละศาลเจ้าคะซะม่าอินาริในอิบา
ระกิ และผู้คนมั กเรียกศาลเจ้า แห่งนี้ด้ว ยความเคารพรั กว่า "ยูโทคุ-ซัง "ในแต่ ละปีมีผู้ค นมาเยี่ ยมชมศาลเจ้าถึ ง
300,000 คน ตัววิหารสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 17 และตัววิหารหลักรวมถึงอาคารทั้ งหมดลงรักเคลือบเงาอย่าง
สวยงาม ศาลเจ้า นี้ประดิษ ฐานเทพเจ้าอื่ นๆ หลายองค์ เช่น เทพเจ้า แห่งที่พัก พิง อาหาร และเสื้อผ้า เทพเจ้า ผู้
ส่งเสริมศิลปะ ทรัพย์สมบัติ และความเจริญรุ่งเรือง และเทพเจ้าแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน สมควรแก่เวลานํา
ท่ า นเดิ น ทางสู่ จั ง หวั ด นางาซากิ (Nagasaki) ซึ่ ง อยู่ ทางตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของคิ ว ชู มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่
หลากหลาย เนื่องจากเป็นเมืองท่าสําคัญของญี่ปุ่น จึงรับเอาวัฒนธรรมจากยุโรปและจีนมาผสมผสานเอาไว้ นํา
ท่าน ขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะ (Mt.Inasa) โดยรถบัส เป็นภูเขาสูง 333 เมตรที่อยู่ใกล้กับตัวเมืองนางาซา
กิ จุ ด ชมวิ วสู ง สุ ด ของภู เ ขาจะสามารถเห็น วิ ว ที่ สวยงามของเมื อ ง และวิ ว ตอนกลางคื น จะติด 1 ใน 3 จุ ด ชมวิ ว
กลางคืน (ชาวญี่ปุ่น เรีย กว่า ยาเคอิ Yakei)ที่สวยที่ สุดในญี่ปุ่น ด้วย (อี ก 2 แห่ง คือภู เขาฮาโกดาเตะ Hakodate
และภูเขาร็อคโกะ Rokko) ให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ นางาซากิ
หรือชินชิไชน่าทาวน์ (Shinchi Chinatown) เป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นช่วงต้นของ
ศตวรรษที่ 17 ให้ ท่า นดิ น เล่ น ชมวิ ถี ชุ ม ชนชาวจี น ชิ ม อาหารต้ น ตํ า รั บ เมนู ซ าระอุ ด้ ง ( Sara Udon) จั ม ปง
(Champon) และซาลาเปาไส้หมู (Kakuni-man)และซื้อของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก: Marine World Hotel Nagasaki หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม

อิสระท่องเที่ยวอัธยาศัยเต็มวัน /มีไกด์พาท่านนั่งรถรางสู่สถานที่เที่ยวหลักๆของนางาซากิ
(ฟรี!! One Day Pass Tram Nagasaki 500 JYP) อาหาร  เช้า

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)
หลังทานอาหารท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เต็ มวั น ด้ว ยตั ว ท่า นเอง เดิ น ทางได้ โดยง่า ยจากที่ พัก แรม หรื อท่ า น
สามารถร่ ว มเดิ น ทางสั ม ผั สประสบการณ์ นั่ ง รถราง(Tram)เที่ ย วชม
เมื อ งนางาซากิ มี ไ กด์ พ าท่ า นท่ อ งเที่ ย ว (ฟรี ! ! บั ต ร One Day
Pass Tram
Nagasaki 500 JYP) รถรางนางาซากิเ ป็ นของ
Nagasaki Electric Tramway มีสายหลักทั้งหมด 5 สายด้วยกัน โดยสถานี
ส่วนใหญ่ที่จอดจะใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รถรางนี้เริ่มวิ่งตั้งแต่ 6:00
น.ถึง 23:00 น.สามารถขึ้นรถรางไปตามที่ต่างๆในเมือง Nagasakiได้ไม่อั้น)
ไกด์นํา ท่า นนั่ง รถรางสู่ สวนโกลฟเวอร์ (Glover Garden) ให้ท่า น

ฟรี!!!

ย้อนเวลากลับ ไปในช่ วงเวลาที่ ธุร กิจ ของชาวต่า งชาติ ในนางาซากิเ จริ ญรุ่ งเรื องมั่งคั่ ง ที่แ สดงออกมาในรูป การ
ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกของตัวบ้านบางส่วนของบ้านสไตล์ตะวันตกในโกลฟเวอร์ ในช่วงที่ญี่ปุ่นปิดประเทศ
มีเพียงเมืองนางาซากิเมืองเดียวในญี่ปุ่นที่ทําการค้าขายกับต่างชาติ ในอดีตโทมัส เบลค โกลฟเวอร์(Thomas Bl
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ake Glover) ชาวสก๊อตแลนด์เดินทางมาที่เมืองนางาซากิแห่งนี้และสร้างคฤหาสน์ ทางด้านใต้ของภูเขาหรือสวน
โกลฟเวอร์แห่งนี้ไว้ สวนโกลฟเวอร์เป็นสถานที่โทมัสพํานักอาศัยอยู่ และหลังจากโทมัสเสียชีวิตลูกหลานของเขา
ก็ยังอาศัย ณ คฤหาสน์ที่อยู่ในสวนแห่งนี้ และในปัจจุบันนี้คฤหาสน์ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมทั้งในหมู่
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ที่บ้านโกลฟเวอร์ท่านสามารถมองเห็นวิวท่าเรือนางาซากิและเมืองนางา
ซากิ ที่ มี ทิ ว ทั ศ น์ ที่ส วยงาม ให้ ท่า นชื่ น ชมบรรยากาศบ้ า นและสวนโดยรอบที่ โ รแมนติ ก มาก อิ ส ระให้ ท่า นได้
ถ่ายภาพ ช มบรรยากาศตามอัธยาศัย หรือจะนั่ง จิบกาแฟชิ วๆที่ Freedom Cafe ที่ตั้ งอยู่ ในสวน และที่ นี่ยัง มี
บริ การเช่ า ชุด แบบโบราณของชาวยุ โรปชาติต่ า ง ๆ ให้ใส่ ถ่า ยรูป เป็น ที่ ระลึก หาก ท่า นสนใจขอเช่ า ได้ ที่บ้ า น
ประธานาธิบดี(Former house of the President of the Nagasaki Distric Court)ใกล้คฤหาสน์โกลฟเวอร์ ราคา
ชุดละ 500 เยน/เวลา 30 นาที และเชื่ อกัน ว่า หากใครเจอหินรูปหัวใจ (Heart Stone) บริเ วณลานด้า นหน้ า
คฤหาสน์ โ กลฟเวอร์ ก็ จ ะสมหวั ง ในความรั ก ด้ ว ย...ไปตามหาหั ว ใจกั น คะ!!! จากนั้ น นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่
พิพิ ธ ภั ณ ฑ์ ร ะเบิ ด ปรมาณู นางาซากิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum) จั ด แสดงและรวบรวมข้ อ มู ล
เหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่างๆ โดยเรียงลําดับเหตุ การณ์ตั้งแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลงจนถึงวินาทีแห่งความ
หายนะ ซึ่งมีหลักฐานที่ถูกวีดีโอบันทึกไว้ ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่พังยับเยิน ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ที่รอดชี วิต
แต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกัมตภาพรังสี
จากนั้ น นํ า ท่ า นถ่ า ย รู ป ที่ ส ะพานแ ว่ น ตา มากา เนะบ าชิ (Meganebashi
Brigde) มี แ ม่ น้ํ า นา กาชิ ม ะ
(Nakashimagawa) ซึ่งไหลผ่านกลางเมืองนางาซากิ มีสะพานหินเก่าแก่ทอดข้ามหลายสาย แต่ที่โดดเด่นที่สุด
เห็นจะเป็นสะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโค้งสองช่วงที่สะท้อนภาพผิวน้ําเป็นวงคล้ายกับรูปแว่นตา (สะพานแว่นตา
อีกแห่งหนึ่งคือ สะพานนิจูบาชิ ตั้งอยู่ทางเข้าพระราชวังอิมพีเรียลในโตเกียว) สะพานแห่งนี้สร้างโดยพระภิกษุจาก
วั ด โคฟุ คุ จิ ในปี พ .ศ.2177 เพื่ อ เป็ น หนทางไปสู่ ตั ว วั ด เดิ ม เป็ น สะพานหิ น โค้ ง ที่ เ ก่ า แก่ ที่สุ ดในญี่ ปุ่ น แต่ เ กิ ด
พั ง ทลายลงเมื่ อ อุ ท กภั ย ครั้ ง ใหญ่ ใ นพ.ศ.2505 สะพานที่ เ ห็ น ในปั จ จุ บั น เป็ น ของที่ สร้ า งขึ้ น มาใหม่ เ ลี ย นแบบ
ของเดิม อย่าลืม....ตามหาหัวใจหิน ที่อยู่แถวๆทางเดินเลียบแม่น้ํา เพราะมีความเชื่อว่า หากได้แตะหินรูปหัวใจ
นี้แล้วความฝันรักแท้จะกลายเป็น จริง! จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งฮามาโนะมาจิ (Hamanomachi Arcade)
ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนางาซากิ เป็น แหล่งช้อปปิ้งครบครัน ของนักช้อป
ทั้งเสื้อผ้า เครื่องสําอาง เครื่องประดับ เครื่องใช้ของใช้
อาหารอร่อ ยๆ ของหวานโดนใจ และอีกมากมายอิสะร
ให้ ท่า นช้อ ปปิ้ ง ตามอั ธ ยาศั ย หรือ จะเดิ น เล่ น หาอาหาร
อร่ อ ยๆทานได้ ที่ ย่ า นไชน่ า ทาวน์ ให้ ท่า นลิ้ ม ลองของ
อร่อยขึ้นชื่อ เช่น จัมปง (Champon) และซาลาเปาไส้
หมู (Kakuni-man)

หมายเหตุ: ไม่มีรถบัสบริการในวันนี้และอาหารกลางวันและเย็นอิสระอัธยาศัย
หรือท่านสามารถอิสระไปเที่ยว เฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) ธีม
ปาร์ ค สไตล์ ฮอลแลนด์ สุดแสนจะกว้ างใหญ่ มี ก ารตกแต่ ง สถาปั ต ยกรรม
สไตล์ ยุ โ รป เฮาส์ เทน บอช เป็ น พระราชวั ง ที่ สร้ างจากการอนุ ญ าตเป็ น
พิเ ศษ ของพระราชวงศ์ ใ นฮอลแลนด์ มีค วามหมายว่า “บ้า นที่อ ยู่ ในป่ า ”
(House in the forest) ปัจจุบันได้ถูกนําขึ้นมาสร้างเป็นสไตล์รีสอร์ท ซึ่ง
ภายในล้อมรอบด้วยคลองและป่าเขียวขจี ทุ่ง ดอกไม้อันงดงา ม รวมถึ ง
ร้านค้า ร้านอาหาร ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบเที่ยวยุโรปที่อยู่ในญี่ปุ่น
ที่ นั่ ศู น ย์ ร วมความบั น เทิ ง มากมายที่ ท่ า นสามารถชมทั้ ง สวน ดอกไม้
หลากหลายสีสันตามฤดูกาล ชมแสง สี สนุกสนามกับเกมส์ ดนตรี เป็ นต้น สามารถเดินทางโดยรถไฟJR สาย
Nagasaki line ถึงสถานี Huis Ten Bosch (ระยะเวลาประมาณ 1.30ชม./ราคาประมาณ1,500เยน/
เที่ยว) บัตรเข้ารวมเครื่องเล่น 1Day passport 6,900 เยน
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ทีพ่ กั : Marine World Hotel Nagasaki หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

ค่ํา

นางาซากิ - ชิมาบาระ นั่งเรือเฟอร์รี่สู่คุมาโมโต้ - นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาไฟอะโสะ - ร้าน JTCดิวตรี้ฟรี –
คุมาโมโต้ ปราสาทคุมาโมโต้ – อออนเซ็น อาหาร  เช้า,กลางวัน ,เย็น (บุฟต์ขาปูไม่อั้น)
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 4)
นําท่านสู่ท่าเรือ ชิมาบาระ นั่ง เรือเฟอร์รี่ข้า ม
ฟากสู่ คุ ม าโมโต้ ระหว่ า งนั้ น ท่ า นสามารถ
เพลิด เพลิน กับ การชมวิว ทะเลที่ สวยงาม (ใช้
เวลาทางประมาณ1ชม.) นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่
จังหวัดคุ มาโมโต้ (Kumamoto) เป็ นอีกหนึ่ ง
จังหวัดใหญ่ของเกาะคิวชูฝั่งตะวันออก มีประชากรประมาณ
6 แสนคน มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ
ต้นๆของญี่ปุ่น มีมาสคอตประจําจังหวัดที่หลายๆคนรู้จักเป็น
อย่ า งดี ชื่ อ หมี คุ ม ะมง นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เ ขาอะโสะ ขึ้ น
กระเช้า (Aso sa n Ropeway) ไปดูบนปากปล่องภูเขา
ไฟซึ่ งที่ ยัง มีค วัน พวยพุ่ง ออกมาอยู่ต ลอดที่ป ล่อ งนาคาดา
เกะ(nakadake) (ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ ขึ้ น กระเช้ า ในกรณี ล มแรง
อากาศไม่เอื้ออํานวย โดยจะเปลี่ยนเป็นใช้รถบัสหรือนําท่า นเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์อะโสะด้านล่างแทน) นําท่านเดินทางสู่ร้านปลอดภาษี JTC Duty free ให้ท่านเ ลือกซื้อของฝาก
ราคาถู ก อาทิ เ ช่ น ขนม เครื่ อ งสํ า อาง เครื่ อ งไฟฟ้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากน้ํ า มั น ม้ า โฟมล้ า งหน้ า ถ่ า นหิ น ภู เ ขาไฟ
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF หรือวิตามินบํารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาวญี่ปุ่น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที5
่ )
นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทคุมาโมโต้ (Kumamoto Castle) ปราสาทขนาดใหญ่ที่สวยงาม แข็งแรงและเก่าแก่
มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1601 เพื่อใช้เป็นป้อมปราการ มีอาณาบริเวณขนาดใหญ่ ,มีความ
หลากหลายและครบถ้วนของอาคารในพื้นที่ของปราสาท ถึงแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่
อาคารที่เป็ นอาคารเก่า แก่ มาตั้ งแต่สมัยที่ เริ่ มสร้างปราสาท ความยิ่งใหญ่ และ
สง่ างามนี้ ได้ รั บการยกย่ อ งว่ า เป็ นหนึ่ งในสามของปราสาทอั นทรงเกีย รติ ที่สุด
ของญี่ปุ่น ที่รองลงมาจากปราสาทฮิ เมจิ และปราสาทมัสซึโมโต้ จุดที่ น่าสนใจ
ของปราสาท เข่ น กํ าแพงหิน ที่ยิ่ง ใหญ่มั่น คง,หอปราสาทที่มี ประโยชน์การใช้
งานหลากหลายและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม,ห้องโถงฮอนมารุ ,หอยากุระ เป็น
ต้น ภายในบริเวณปราสาทมีต้นไม้ปลูกอยู่มากมาย มีพื้นที่กว้างขวาง (ค่าทัวร์ไม่
รวมค่าเข้าปราสาท) อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูแบบไม่อั้น

หลังอาหารท่านไม่ควรพลาดประสบการณ์ แช่ออนเซ็น (Onsen) เพื่อสุขภาพ ให้ท่านได้ลงไปแช่ในบ่อน้ําร้อนด้วย
ร่างการเปลือยเปล่า เพื่อเพิ่มความผ่อนคลายให้ร่างการจากความเมื่อยล้าต่างๆ และช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

ทีพ่ กั : Hotel SEKIA ออนเซ็น หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่หา
้

คุมาโมโต้ – ท่าอากาศยานฟุกุโอะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร  เช้า

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 7)
ไ ด้ เ ว ล า อั น ส ม ค ว ร นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ ท่ า อ า ก า ศ ย า น ฟุ กุ โ อ ะ เ พื่ อ เ ช็ ค อิ น เ ดิ น ท า ง ก ลั บ
(ระยะเวลาเดินทางไปสนามบินประมาณ 1ชม.)
11.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649
14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
++++++++++++++++++++++++++++++++
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หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่นเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยน
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
อัตราค่าบริการข้างต้นคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30.50 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น
บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผู้มวี ัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จา่ ยให้กับผูจ
้ ัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และ
ผู้จัดได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้รว่ มเดินทางหรือ
ใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รบ
ั การปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปน
ุ่ ) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว
- หรือส่งจอยทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง25ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ)
โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชําระค่าบริการ
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระ 25 วันก่อนออกเดินทาง
**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษท
ั มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบ
ั ผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิ เสธการออกและ
เข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**

กรณีท่านมีเลขบัตรสมาชิก Royal Orchid Plus รบกวนแจ้งพร้อมส่งสําเนาพาสปอร์ต สะสมไมล์ได้50%

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบิน เป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะ
แล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
ตั๋วกรุ๊ปคลาสประหยัดไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งชั้นธุรกิจได้
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ขอซื้อเพิ่มได้
6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 3,500 เยน ต่อทริป สําหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ําใจจากท่าน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)

(IT)ทัวร์ญี่ปุ่น SAY HI KYUSHU FUKUOKA 5D3N (TG)

https://goo.gl/1l3B8e
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จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่อ งเที่ย ว เยี่ย มญาติ หรือ ธุรกิจ จะต้อ งยื่นเอกสารในขั้ นตอนการตร วจเข้ าเมือ ง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1.
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
2.
สิ่งที่ยืนยันว่ าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พํา นักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บั ตร
เครดิต เป็นต้น)
3.
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
4.
กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2.
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3.
ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้อ งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4.
เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้รับการยื นยันจากบริษั ทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริ ษัทฯ อย่างน้อย 10วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มท่านวันละ1ขวด/คน/วันในวันทําทัวร์เต็มวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมทั้งทริปจํานวน2ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ สภาพการจราจรในวั นเดิ นทางนั้น ๆเป็ นหลั ก จึ งขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรั บเปลี่ยนเวลาท่อ งเที่ ยวตามสถานที่ใ น
โปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทําไว้สําหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว
ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริ ษัทฯถือว่า ท่ านได้เข้าใจและยอมรั บข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชําระเงินค่ าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกั น
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กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ (สำนักงำนใหญ่) 8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร 10230 โทร: 02 542 4040 แฟกซ์: 02 542 4292
Website: www.gustotour.com E-mail: gusto@gustotour.com
ID LINE : @gustotour
ใบอนุญำตเลขที่ 11/03295

สุ ข ภาพ ใน ระหว่ า งกา รเดิ น ทางไ ด้ จากบริ ษั ท ประกั น ทั่ ว ไป และ ควรศึ ก ษาเ งื่ อ นไขควา มคุ้ ม ครองใ ห้ ล ะเอี ย ด )
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้า เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
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