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DISCOVERY KYUSHU 5D3N BY TG

ขอนำท่ ่ำนสู่ ดนิ แดน เก ำะใต้ สุดของประเทศญี่ป่ ุน โดยส ำยก ำรบินไทย
สู่ เมืองฟุกุโอกะ ซำกะ นำงำซำกิและคุมำโมโต้
ฟุคุโอกะ สักการะ ศำลเจ้ ำดำไซฟุ และสนุกกับการเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายที่ ย่ ำนเท็นจิน
นำงำซำกิ
สวนสั นติภำพ และ พิพธิ ภัณฑ์ ระเบิดปรมำณู อนุสรณ์สถานเพื่อราลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลก
ครั้งที่ 2
เดินชมบรรยากาศโดยรอบ พร้อมเลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้ามากมายที่ยา่ น ไชน่ ำทำวน์
ชื่นชมวิวกลางคืนของเมืองนางาซากิ ณ ภูเขำอินำสะ (Mt. Inasayama)
สวนโกลฟเวอร์ สวนสวยที่มาพร้อมกับประวัติศาสตร์การเข้ามาในญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ
สะพำนเมงำเนะบำชิ สะพานโค้งสองช่วงที่สะท้อนภาพผิวน้ าเป็ นวงคล้ายกับรู ปแว่นตา
ซำกะ
ศำลเจ้ ำยูโตะคุ อินำริ สถานที่สาคัญที่ถูกใช้เป็ นสภานที่ถ่ายทาละครเรื่ อง กลกิโมโน
ช้อปปิ้ งแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋ าที่ โทสุ พรีเมีย่ ม เอำท์ เล็ท

กาหนดการเดินทาง เดือนกรกฎาคม วันที่ 5-9 / 27-31
เดือนกันยายน วันที่ 29กันยายน – 3ตุลาคม
DISCOVERY KYUSHU 5D3N BY TG
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วันแรก
22.00 น.

วันทีส่ อง

สนำมบินสุ วรรณภูมิ
พร้ อมกันที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 2 เคำน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดินทำง และผ่ ำน
ขั้นตอนกำรเช็คอิน โดยสำยกำรบินไทย

ฟุคุโอกะ >> ศำลเจ้ ำดำไซฟุ >> เทนจิน มอลล์ >> นำงำซำกิ >> ไชน่ ำ ทำวน์ >>
นั่งกระเช้ ำสู่ ยอดเขำอินำสะ

00.50 น. เหินฟ้ ำสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
08.00 น.
เดินทำงถึงสนำมบินฟุคุโอกะ หลังจำกผ่ ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมืองและขั้นตอนศุลกำกรแล้ ว นา
ท่านเดินทางสู่ จังหวัดฟุคุโอกะ เมืองใหญ่อนั ดับ 8 ของญี่ป่น เคยได้รับการโหวตให้เป็ นเมืองที่น่า
อยู่ที่สุดในโลกแห่ งหนึ่ งมาแล้ว นัน่ เป็ นเพราะฟุกุโอกะเป็ นเมืองใหญ่ที่มีบรรยากาศแบบสบายๆ
ไม่เร่ งรี บเหมือนโตเกียวหรื อโอซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มีแม่น้ าไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย
มีแผงขายอาหารริ มถนน (Yatai) ซึ่ งดูเหมือนจะเป็ นเอกลักษณ์ของฟุ คุโอกะไปแล้ว นาท่านมนัส
การ ศำลเจ้ ำดำไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญี่ปุ่น ศาลเจ้าดาไซฟุ นับเป็ นหนึ่งในศาลเจ้า
ที่ สาคัญที่ สุด ศาลเจ้าแห่ งนี้ เป็ นที่ สถิตของเทพเจ้าแห่ งความรู ้ ซึ่ งมีประวัติความเป็ นมายาวนาน
นับพันปี ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวเดิ นทางมาเยือนอย่างไม่ขาดสายจนถูกจัดให้เป็ น 1 ใน 10
ศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่ไม่ควรพลาด อาคารศาลเจ้าที่เห็นในปัจจุบนั เป็ นของที่สร้างใหม่เมื่อปี ค.ศ.1591
ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปั้ นวัวเทพเจ้านอนอยูใ่ นสภาพที่มนั วับโดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าหาก
ได้ลูบไล้บริ เ วณหัวและเขาของวัวจะทาให้หายจากอาการเจ็บป่ วย จะมี แ ต่ โ ชคดี เ ข้า มาและ
ประสบความส าเร็ จ ในเรื่ องของการเรี ยน จากนั้นน าท่ านสู่ ย่ ำนเท็ นจิ น ซึ่ งรายล้อมไปด้วย
ห้างสรรพสิ นค้า อาคารขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ ธนาคารพาณิ ชย์สาคัญ ออฟฟิ ศสานักงาน ถือเป็ นแหล่งใจ
กลางเมืองของฟุคุโอกะ
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เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

วันทีส่ ำม

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทางสู่ เมืองนำงำซำกิ เมืองเก่าแก่อนั ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ ถือเป็ น
เมืองท่าที่ มีการติ ดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กับโลกตะวันตกซึ่ งมาเผยแพร่ เข้าสู่
ประเทศญี่ปุ่น นาท่านสู่ ไชน่ ำทำวน์ หรื อรู ้จกั กันในชื่อไชน่าทาวน์ชินชิ
เป็ นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ในปัจจุบนั
ไชน่าทาวน์เมืองนางาซากิน้ ี โด่งดังมากในเรื่ องร้านอาหารที่อร่ อย โดยเฉพาะอาหารชื่อดังอย่างรา
เม็งแชมเปี้ ยน, จัมปง(Champon) ลักษณะคล้ายก๋ วยเตี๋ยวราดหน้า ส่ วนผสมมีท้ งั กุง้ ปลาหมึก หมู
ลูกชิ้ นปลา ถัว่ งอก กะหล่าปลี คลุกเคล้าอยู่ในน้ าซุ ป ถ้าชอบแบบแห้งต้องสั่ง ซาระอุดง้ (saraudon) ซึ่ งจะราดส่ วนผสมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นลงบนเส้นอุดง้ เส้นราเม็ง หรื อเส้นหมี่กรอบ
อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย บริเวณไชน่ ำ ทำวน์
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ
หลังจากทาการเช็คอินและเก็บสัมภาระแล้ว นาท่านขึน้ กระเช้ ำสู่ จุดชมวิวบนยอดเขำ
อินำสะ (Mt.Inasayama) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นจุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น

สวนโกลฟเวอร์ >> สะพำนแว่นตำ >> อิสระท่องเทีย่ วภำยในมืองนำงำซำกิ
** เดินทำงท่องเทีย่ วโดยใช้ รถรำง**

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ “สถำนีทสึ กิมำชิ ” เพื่ อนั่งรถรำงสู่ “สถำนีโออุระเท็นชู โดชิ ตะ” นาท่ านชม
สถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่ อของเมืองที่ สวนโกลฟเวอร์ สร้างโดยคหบดีชาวอังกฤษที่เข้ามาค้าขาย
และซื้ อที่ บริ เวณภูเขาอยู่ริมอ่าวของเมืองนางาซากิ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมจะเป็ นแบบ
ตะวันตกและจัดแสดงเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาเกี่ ยวกับบ้านและบุ คคลต่ างๆ รวมถึ งสวน
ดอกไม้ที่ผลัดเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาลอย่างสวยงามรวมถึงประวัติของมาดาม
บัตเตอร์ฟลายที่เฝ้าคอยการกลับมาของคนรักอย่างซื่ อสัตย์ จนมีผนู ้ ามาสร้างเป็ นบทละคร
ชื่อดังเรื่ องมาดามบัตเตอร์ ฟลาย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สะพำนเมงำเนะบำชิ ซึ่ งมีแม่น้ านากาชิ
มะ ไหลผ่านกลางเมืองนางาซากิ และมีสะพานหิ นเก่าแก่ทอดข้ามหลายสาย แต่ที่โดดเด่นที่ สุด
คือสะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโค้งสองช่วงที่สะท้อนภาพผิวน้ าเป็ นวงคล้ายกับรู ปแว่นตา
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เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

วันทีส่ ี่

เช้ ำ

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
อิสระช้อปปิ้ ง ย่ ำนฮำมำโนะ-มำจิ อิสระให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้ อสิ นค้าในย่านนี้ โดยมีร้าน
ขายสิ นค้าของที่ระลึกจากเมืองนางาซากิ อาทิเช่น คาสเทล่า ขนมเค้กโบราณที่ทาขึ้นโดยชาว
โปรตุเกสที่เข้ามาแลกเปลี่ยนวัมนธรรมในสมัยก่อน หรื อจะเป็ น คะขุนิมนั จู หรื อหมัน่ โถวไส้หมู
สามชั้น ขึ้นชื่อในด้านความนุ่มของทั้งตัวแป้งและเนื้อหมูสามชั้นที่รสชาติละมุนลิ้น
ซึ่ งท่านสามารถพบเห็นได้ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยงั มีร้านค้านาสมัยมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นร้าน
ขายเครื่ องสาอางค์ช้ นั นา ร้านร้อยเยน ดองกิโฮเต้ ร้านขายรองเท้า ฯลฯ
อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ

สวนสั นติภำพ >> พิพธิ ภัณฑ์ ระเบิดปรมำณู >> ซำกะ >> ศำลเจ้ ำยูโทขุ อินำริ >>
โทสุ พรีเมี่ยม เอำท์ เล็ท >> คุมำโมโต้

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชมความงามของ สวนสั นติภำพ ซึ่ งถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู
เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม ค.ศ.1945 ที่ทาลายเกือบทั้งเมืองและยังฆ่าสิ่ งมีชีวิตไปมากกว่า 1 หมื่นชี วิต
ในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยที่ดา้ นหลังของสวนจะมีเสา
สี ดาที่เป็ นตัวชี้ตาแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อของเหยื่อในครั้งนั้นด้วย
และน าท่ า นเข้า ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ร ะเบิ ด ปรมำณู (Atomic Bomb Museum) ซึ่ งภายในจัด แสดง
ภาพถ่ายและภาพยนตร์ จากเหตุการณ์จริ ง และซากสิ่ งของเครื่ องใช้ที่ได้รับความเสี ยหายจากแรง
ระเบิดของจริ งเพื่อให้ชนรุ่ นหลังได้ระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
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บ่ ำย

นาท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ ำยูโตะคุ อินำริ ที่ต้ งั ตระหง่านอยูท่ ่ามกลางแมกไม้และขุนเขา
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1688 เป็ นศาลเจ้านิกายชินโต ประจาตระกูล Nabeshima ผูป้ กครองเมือง
ซากะ สมัยเอโดะ มีเทพเจ้าหลักของศาสนาชิ นโต 3 องค์ ประดิษฐานอยู่ที่นี่ และยังเป็ นที่ต้ งั ของ
เทพเจ้าแห่งความรัก ซึ่ งหลายคนที่อยากสมหวังในความรักต้องมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ จากนั้นนาท่าน
ออกเดินทางสู่ โทสุ พรี เมี่ยม เอาท์เล็ท เอาท์เล็ทที่ใหญ่สุดในคิวชู มีร้านค้า
แบรนด์ชื่อดังทั้งในและนอกประเทศมารวมตัวกันกว่า 150 ร้าน ภายในตกแต่งตามแบบเมืองทาง
ใต้ของรัฐแคลิฟอร์ เนี ยที่ เข้ากับบรรยากาศที่สดใสและแสงแดดที่สว่างไสว สามารถเพลิดเพลิ น
ไปกับการช้อปปิ้ งในเอาท์เลทสไตล์สแปนนิชโคโลเนียลได้ที่นี่
จากนั้นนาท่านสู่ เมืองคุมำโมโต้ เมืองที่มีบรรยากาศความร่ มรื่ นทางธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์
และเป็ นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่น (ค.ศ.1887)
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม SEKIA HOTEL KUMAMOTO หรื อระดับเทียบเท่ ำ

ค่ำ

รั บประทำนอำหำรค่ำ ณ โรงแรมที่พัก ** ให้ ท่ำนได้ อิ่มอร่ อยกับมื้อพิเศษที่มีขำปู ให้ ท่ำนได้ ลิม้ ลอง
รสชำติปูพร้ อมนำ้ จิม้ สไตส์ ญี่ปุ่นอย่ ำงจุใจ และอำหำรอื่นๆ อีกหลำยชนิด ***
หลังมื้อค่ำ ให้ ท่ำนได้ ผ่อนคลำยกับกำรแช่ น้ำแร่ ธรรมชำติ เชื่ อว่ ำถ้ ำได้ แช่ น้ำแร่ แล้ ว จะทำให้
ผิวพรรณสวยงำมและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้

วันที่ห้ำ

คุมำโมโต้ >> สนำมบินฟุคุโอกะ >> สนำมบินสุ วรรณภูมิ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ได้ เวลำสมควรนำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทำงกลับสู่ กรุ งเทพฯ
11.35 น. เหินฟ้ ำสู่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
14.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ
**************************************************************************************
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กำหนดกำรเดินทำง เดือนกรกฎำคม วันที่ 5-9 / 27-31
เดือนกันยำยน วันที่ 29กันยำยน – 3ตุลำคม

อัตรำค่ ำบริกำร

รำคำรวมตั๋วเครื่ องบิน

รำคำไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

รำคำท่ ำนละ

29,900.-

16,500.-

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

26,900.-

14,900.-

เด็ก (ไม่ เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

22,500.-

12,500.-

สำหรับท่ ำนทีต่ ้ องกำรพักเดี่ยว เพิม่ ท่ ำนละ

6,900.-

6,900.-

หมำยเหตุ
1.กำรเดินทำงในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสำรจำนวน 25 ท่ ำนขึน้ ไป ถ้ ำผู้โดยสำรไม่ ครบจำนวนดังกล่ ำว บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรื อเปลีย่ นแปลงรำคำ
2.กำรผ่ ำนด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมือง เป็ นวิจำรณญำณของเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำเมืองในแต่ ละประเทศ
หำกไม่ ได้ รับกำรอนุญำติให้ เข้ ำหรื อออกนอกประเทศนั้นๆ ทำงบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ ำทัวร์
ไม่ ว่ำกรณีใดๆ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
ค่ ำอำหำร ค่ ำเข้ ำชม และ ค่ ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไว้ ในรำยกำร
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
*** เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รับความคุม้ ครองประกันอุบตั ิ เหตุเพียงครึ่ งเดี ยว ***
ค่ ำภำษีนำ้ มัน ที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และท่ ำนต้ องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทำงสำย
กำรบินมีกำรเรี ยกเก็บเพิ่ม
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1.
2.
3.
4.

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย, หนังสื อเดินทางเล่มสี เหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า-ออก สาหรับท่านที่ถือต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
ค่ ำทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิน : กรุ ณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 10,000 บำท และชำระส่ วนที่เหลือก่ อนกำรเดินทำง 21 วันทำกำร
กำรยกเลิก: กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
ทั้งหมด
หมำยเหตุ :
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะอากาศ การเมือง
โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิก
เที่ ยวบิ น ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคื นเงิ นให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมด หรื อ บางส่ วน นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทางสายการบิน
และโรงแรมที่พกั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำยกำร ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภำวะอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด
และสำยกำรบิน รำคำอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั อัตรำแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
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