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DISCOVERY KYUSHU
5D3N BY TG

ขอนำท่ำนส่ดู ิ นแดน เกำะใต้สดุ ของประเทศญี่ป่ ุน โดยสำยกำรบินไทย
สู่เมืองฟุคโุ อกะ ซำกะ และนำงำซำกิ
ฟุคโุ อกะ
นำงำซำกิ

ซำกะ

สักการะ ศำลเจ้ำดำไซฟุ และสนุกกับการเลือกช้อปปิ้ งสินค้ามากมายที่ ย่ำนเท็นจิ น
สวนสันติ ภำพ และ พิ พิธภัณฑ์ระเบิดปรมำณู อนุสรณ์สถานเพือ่ ราลึกถึงเหตุการณ์
สงครามโลกครัง้ ที่ 2
เดินชมบรรยากาศโดยรอบ พร้อมเลือกซือ้ สินค้าจากร้านค้ามากมายทีย่ า่ น ไชน่ ำทำวน์
ดื่มด่ากับทัศนียภาพยามค่าคืนของเมืองนางาซากิ ณ ภูเขำอิ นำสะ (Mt. Inasayama)
สวนโกลฟเวอร์ สวนสวยทีม่ าพร้อมกับประวัตศิ าสตร์การเข้ามาในญีป่ ่ ุนของชาวต่างชาติ
สะพำนเมงำเนะบำชิ สะพานโค้งสองช่วงทีส่ ะท้อนภาพผิวน้าเป็ นวงคล้ายกับรูปแว่นตา
ศำลเจ้ำยูโทขุ อิ นำริ สถานทีส่ าคัญทีถ่ กู ใช้เป็ นสภานทีถ่ ่ายทาละครเรือ่ ง กลกิโมโน
ช้อปปิ้ งแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋ าที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท
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กำหนดกำรเดิ นทำง เดือนกรกฎำคม วันที่ 5-9 / 27-31
เดือนกันยำยน วันที่ 29กันยำยน – 3ตุลำคม
วันแรก

พิเศษ!!
บุฟเฟต์ขำปู

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูที่ 2 เคำน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำง
และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น โดยสำยกำรบินไทย

วันที่สอง

ฟุคโุ อกะ >> ศำลเจ้ำดำไซฟุ >> เทนจิ น มอลล์ >> นำงำซำกิ >> ไชน่ ำ ทำวน์ >>
นัง่ กระเช้ำสู่ยอดเขำอิ นำสะ

00.50 น.
08.00 น.

เหิ นฟ้ ำสู่ประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบินไทย เที่ ยวบินที่ TG 648
เดิ น ทำงถึ ง สนำมบิ น ฟุ คุโอกะ หลังจำกผ่ ำนพิ ธีก ำรตรวจคนเข้ ำ เมื อ งและขัน้ ตอน
ศุลกำกรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เมืองใหญ่อนั ดับ 8 ของญีป่ ่ น เคยได้รบั การ
โหวตให้เป็ นเมืองทีน่ ่าอยูท่ ส่ี ุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นัน่ เป็ นเพราะฟุกโุ อกะเป็ นเมืองใหญ่ทม่ี ี
บรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบเหมือนโตเกียวหรือโอซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มีแม่น้ า
ไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผงขายอาหารริมถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมือนจะเป็ นเอกลักษณ์
ของฟุ คุโอกะไปแล้ว นาท่านมนัสการ ศำลเจ้ำดำไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญีป่ ่ ุน
ศาลเจ้าดาไซฟุ นับเป็ นหนึ่งในศาลเจ้าทีส่ าคัญทีส่ ุด ศาลเจ้าแห่งนี้เป็ นทีส่ ถิตของเทพเจ้าแห่ง
ความรู้ ซึง่ มีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเยือน
อย่างไม่ขาดสายจนถูกจัดให้เป็ น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญี่ป่ ุนทีไ่ ม่ควรพลาด อาคารศาลเจ้าที่
เห็นในปั จจุบนั เป็ นของทีส่ ร้างใหม่เมือ่ ปี ค.ศ.1591 ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีรปู ปั น้ วัวเทพเจ้านอน
อยู่ในสภาพทีม่ นั วับโดยชาวญี่ป่ ุนมีความเชื่อกันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะ
ทาให้หายจากอาการเจ็บป่ วย จะมีแต่โชคดีเข้ามาและประสบความสาเร็จในเรือ่ งของการเรียน
จากนั น้ น าท่ านสู่ ย่ ำนเท็ นจิ น ซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า อาคารขายเสื้อผ้าแฟชัน่
ธนาคารพาณิชย์สาคัญ ออฟฟิ ศสานักงาน ถือเป็ นแหล่งใจกลางเมืองทีส่ าคัญของเมืองฟุคโุ อกะ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

เที่ ยง
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บ่ำย

คำ่

เดินทางสู่ เมืองนำงำซำกิ เมืองเก่าแก่อนั ทรงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ เมื่อครัง้ อดีตเมืองนี้
ถือเป็ น เมืองท่าที่มกี ารติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กับ โลกตะวันตกซึ่งมา
เผยแพร่เข้าสูป่ ระเทศญีป่ ่ ุน นาท่านสู่ ไชน่ ำทำวน์ หรือรูจ้ กั กันในชือ่ ไชน่าทาวน์ชนิ ชิ
เป็ นไชน่าทาวน์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ดุ ในประเทศญีป่ ่ ุน โดยถูกสร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 17 ในปั จจุบนั
ไชน่ าทาวน์ เมืองนางาซากิน้ี โด่งดังมากในเรื่องร้านอาหารที่อร่อย โดยเฉพาะอาหารชื่อดัง
อย่างราเม็งแชมเปี้ ยน, จัมปง(Champon) ลักษณะคล้ายก๋วยเตีย๋ วราดหน้า ส่วนผสมมีทงั ้ กุง้
ปลาหมึก หมู ลูกชิ้นปลา ถัวงอก
่
กะหล่ าปลี คลุกเคล้าอยู่ในน้ าซุป ถ้าชอบแบบแห้งต้องสัง่
ซาระอุด้ง (sara-udon) ซึง่ จะราดส่วนผสมดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นลงบนเส้นอุดง้ เส้นราเม็ง
หรือเส้นหมีก่ รอบ
อิ สระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย บริ เวณไชน่ ำ ทำวน์
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดับเที ยบเท่ำ
หลังจากทาการเช็คอินและเก็บสัมภาระแล้ว นาท่านขึน้ กระเช้ำสู่จดุ ชมวิ วบนยอดเขำ
อิ นำสะ (Mt.Inasayama) ทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็ นจุดชมวิวกลางคืนทีส่ วยทีส่ ดุ ของญีป่ ่ ุน

วันที่สำม

สวนโกลฟเวอร์ >> สะพำนแว่นตำ >> อิ สระท่องเที่ยวภำยในมืองนำงำซำกิ
** เดิ นทำงท่องเที่ยวโดยใช้รถรำง**

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “สถำนี ทสึกิมำชิ ” เพื่อนัง่ รถรำงสู่ “สถำนี โออุระเท็นชูโดชิ ตะ” นาท่าน
ชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเลื่องชือ่ ของเมืองที่ สวนโกลฟเวอร์ สร้างโดยคหบดีชาวอังกฤษทีเ่ ข้ามา
ค้าขายและซื้อทีบ่ ริเวณภูเขาอยู่รมิ อ่าวของเมืองนางาซากิ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมจะ
เป็ นแบบตะวันตกและจัดแสดงเรื่องราวประวัติความเป็ นมาเกี่ยวกับ บ้านและบุ คคลต่างๆ
รวมถึงสวนดอกไม้ทผ่ี ลัดเปลีย่ นไปตามแต่ละฤดูกาลอย่างสวยงามรวมถึงประวัตขิ องมาดาม
บัตเตอร์ฟลายทีเ่ ฝ้ าคอยการกลับมาของคนรักอย่างซื่อสัตย์ จนมีผนู้ ามาสร้างเป็ นบทละคร
ชื่อดังเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลาย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สะพำนเมงำเนะบำชิ ซึง่ มีแม่น้ า
นากาชิมะ ไหลผ่านกลางเมืองนางาซากิ และมีสะพานหินเก่าแก่ทอดข้ามหลายสาย แต่ทโ่ี ดด
เด่นทีส่ ุดคือสะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโค้งสองช่วงทีส่ ะท้อนภาพผิวน้ าเป็ นวงคล้ายกับรูป
แว่นตา
อิ สระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย

เที่ ยง
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คำ่

อิสระช้อปปิ้ ง ย่ำนฮำมำโนะ-มำจิ อิสระให้ทา่ นได้เลือกชมและเลือกซือ้ สินค้าในย่านนี้ โดยมี
ร้านขายสินค้าของทีร่ ะลึกจากเมืองนางาซากิ อาทิเช่น คาสเทล่า ขนมเค้กโบราณทีท่ าขึน้ โดย
ชาวโปรตุเกสทีเ่ ข้ามาแลกเปลีย่ นวัมนธรรมในสมัยก่อน หรือจะเป็ น คะขุนิมนั จู หรือหมันโถว
่
ไส้หมูสามชัน้ ขึน้ ชือ่ ในด้านความนุ่มของทัง้ ตัวแป้ งและเนื้อหมูสามชัน้ ทีร่ สชาติละมุนลิน้
ซึง่ ท่านสามารถพบเห็นได้ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยงั มีรา้ นค้านาสมัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น
ร้านขายเครือ่ งสาอางค์ชนั ้ นา ร้านร้อยเยน ดองกิโฮเต้ ร้านขายรองเท้า ฯลฯ
อิ สระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่สี่

สวนสันติ ภำพ >> พิ พิธภัณฑ์ระเบิ ดปรมำณู >> ซำกะ >> ศำลเจ้ำยูโทขุ อิ นำริ >>
โทสุ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท >> อิ่ มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์ขำปูในโรงแรมที่พกั

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชมความงามของ สวนสันติ ภำพ ซึ่งถูกจัดสร้างขึน้ เพื่อราลึกถึงเหตุการณ์ ท้งิ ระเบิด
ปรมาณู เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ าลายเกือบทัง้ เมืองและยังฆ่าสิง่ มีชวี ติ ไปมากกว่า
1 หมืน่ ชีวติ ในสวนแห่งนี้มรี ปู ปั น้ เกีย่ วกับสันติภาพมากมาย โดยทีด่ า้ นหลังของสวนจะมีเสา
สีดาทีเ่ ป็ นตัวชีต้ าแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชือ่ ของเหยือ่ ในครัง้ นัน้ ด้วย
และน าท่ านเข้าชม พิ พิ ธภัณ ฑ์ ระเบิ ด ปรมำณู (Atomic Bomb Museum) ซึ่งภายในจัด
แสดงภาพถ่ ายและภาพยนตร์จ ากเหตุ ก ารณ์ จ ริง และซากสิ่งของเครื่องใช้ท่ีได้ร บั ความ
เสียหายจากแรงระเบิดของจริงเพือ่ ให้ชนรุน่ หลังได้ระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซำกะ เพื่อนาท่านมนัสการ ศำลเจ้ำยูโทขุ อิ นำริ ทีต่ งั ้ ตระหง่านอยู่
ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1688 เป็ นศาลเจ้านิกายชินโต ประจาตระกูล
Nabeshima ผู้ ป กครองเมือ งซากะ สมัย เอโดะ มีเทพเจ้ า หลัก ของศาสนาชิน โต 3 องค์
ประดิษฐานอยู่ท่นี ่ี และยังเป็ นที่ตงั ้ ของเทพเจ้าแห่งความรัก ซึ่งหลายคนที่อยากสมหวังใน
ความรักต้องมาทีศ่ าลเจ้าแห่งนี้ จากนัน้ นาท่านเดินทางเพื่อช้อปปิ้ งที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอำท์
เล็ท เอาท์เล็ททีใ่ หญ่สดุ ในคิวชู มีรา้ นค้าแบรนด์ช่อื ดังทัง้ ในและนอกประเทศมารวมตัวกันกว่า
150 ร้าน ภายในตกแต่งตามแบบเมืองทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียทีเ่ ข้ากับบรรยากาศทีส่ ดใส
และแสงแดดทีส่ ว่างไสว สามารถเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ งในเอาท์เลทสไตล์สแปนนิชโค
โลเนียลได้ทน่ี ่ี

เที่ ยง
บ่ำย
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คำ่

จากนัน้ นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม SEKIA HOTEL หรือระดับเที ยบเท่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ โรงแรมที่ พกั
** อิ่ มอร่อยกับมื้อพิ เศษบุฟเฟ่ ต์ขำปู ให้ ท่ำนได้ลิ้มลองรสชำติ ปูพร้อมน้ ำจิ้ มสไตล์ญี่ปุ่น
อย่ำงจุใจ และอำหำรอื่นๆ อีกหลำยชนิ ด ***
หลังมื้อคำ่ ให้ ท่ำนได้ ผ่อนคลำยกับกำรแช่ น้ ำแร่ธรรมชำติ เชื่ อว่ำถ้ำได้แช่ น้ ำแร่แล้ ว
จะทำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้

วันที่ห้ำ

คุมำโมโต้ >> สนำมบิ นฟุคโุ อกะ >> สนำมบิ นสุวรรณภูมิ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ได้เวลำสมควรนำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบินฟุคโุ อกะ เพื่อเดิ นทำงกลับสู่กรุงเทพฯ
เหิ นฟ้ ำสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย เที่ ยวบินที่ TG 649
เดิ นทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพ

11.35 น.
14.55 น.

***************************************************************************************************************

กำหนดกำรเดิ นทำง เดือนกรกฎำคม วันที่ 5-9 / 27-31
เดือนกันยำยน วันที่ 29กันยำยน – 3ตุลำคม

อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ราคาท่ านละ

29,900.-

16,500.-

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

26,900.-

14,900.-

เด็ก (ไม่ เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

22,500.-

12,500.-

สาหรั บท่ านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

6,900.-

6,900.-

หมำยเหตุ
1.กำรเดิ น ทำงในแต่ ล ะครัง้ จะต้ อ งมี ผ้ ูโดยสำรจ ำนวน 25 ท่ ำ นขึ้ น ไป ถ้ ำ ผู้โ ดยสำรไม่ ค รบจ ำนวน
ดังกล่ำว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
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2.กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็ นวิ จำรณญำณของเจ้ำหน้ ำที่ ตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ละประเทศ
หำกไม่ได้รบั กำรอนุญำติ ให้เข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ำทัวร์
ไม่ว่ำกรณี ใดๆ

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.
2.
3.
4.

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิ ด ตำมที่ ระบุไว้ในรำยกำร
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตาม
เงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
***เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึง่ เดียว ทัง้ นี้
เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน***
ค่ำภำษี น้ำมัน ที่ สำยกำรบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 และท่ำนต้องชำระเพิ่ มเติ ม ในกรณี ที่
ทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ ม
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า-ออก สาหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
ค่ำทิ ปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น : กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 10,000 บำท และชำระส่วนที่ เหลือก่อนกำรเดิ นทำง
21 วันทำกำร
กำรยกเลิ ก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจา
ทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน
เป็ นสาคัญที่สุดทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ ุน / การนา
สิง่ ของผิด กฎหมาย / เอกสารการเดิน ทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัย
ธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมด หรือ
บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
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2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทางสาย
การบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภำวะอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด
และสำยกำรบิ น รำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตรำแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
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