ขอนาท่านสู่ดินแดน เกาะใต้สดุ ของประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย
สู่เมืองฟุคโุ อกะ ซากะ และนางาซากิ
ฟุคโุ อกะ
นางาซากิ

ซากะ

สักการะ ศาลเจ้าดาไซฟุ และสนุกกับการเลือกช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ ย่านเท็นจิ น
สวนสันติ ภาพและพิ พิธภัณฑ์ระเบิ ดปรมาณู อนุสรณ์สถานเพื่อราลึกถึงเหตุการณ์
สงครามโลกครัง้ ที่ 2, เดินชมบรรยากาศโดยรอบ พร้อมเลือกซือ้ สินค้าจากร้านค้า
มากมายทีย่ า่ น ไชน่ าทาวน์ , ดื่มด่ากับทัศนียภาพยามค่าคืนของเมืองนางาซากิ ณ
ภูเขาอิ นาสะ (Mt. Inasayama), สวนโกลฟเวอร์ สวนสวยทีม่ าพร้อมกับ
ประวัตศิ าสตร์การเข้ามาในญีป่ นุ่ ของชาวต่างชาติ, สะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโค้ง
สองช่วงทีส่ ะท้อนภาพผิวน้ าเป็นวงคล้ายกับรูปแว่นตา
ศาลเจ้ายูโทขุ อิ นาริ สถานทีส่ าคัญทีถ่ ูกใช้เป็นสภานทีถ่ ่ายทาละครเรือ่ ง กลกิโมโน
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

อิ่มอร่อยกับบ ุฟเฟต์ขาปู
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กาหนดการเดินทาง 1-5 พฤษภาคม 2561
วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ C เพื่อเตรียมตัว
เดิ นทาง และผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น โดยสายการบิ นไทย

วันที่สอง

ฟุคโุ อกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟุ >> เทนจิ น มอลล์ >> นางาซากิ >> ไชน่ า ทาวน์ >>
นัง่ กระเช้าสู่ยอดเขาอิ นาสะ

00.50 น.

ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นฟุคุโอกะ เกาะคิ วชู ประเทศญี่ ปุ่น โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG 648
เดิ นทางถึงสนามบิ นฟุคุโอกะ ประเทศญี่ ปุ่น หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้ า
เมืองและขัน้ ตอนศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ เมืองใหญ่อนั ดับ 8
ของญี่ป่น เคยได้รบั การโหวตให้เป็ นเมืองที่น่าอยู่ท่สี ุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นัน่ เป็ น
เพราะฟุกุโอกะเป็นเมืองใหญ่ทม่ี บี รรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบเหมือนโตเกียวหรือโอ
ซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มีแม่น้ าไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผงขายอาหารริม
ถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมือนจะเป็ นเอกลักษณ์ของฟุคุ โอกะไปแล้ว นาท่านมนัสการ ศาล
เจ้าดาไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญี่ป่นุ ศาลเจ้าดาไซฟุ นับเป็ นหนึ่งในศาล
เจ้าที่ส าคัญที่สุด ศาลเจ้าแห่งนี้เ ป็ นที่ส ถิต ของเทพเจ้าแห่งความรู้ ซึ่งมีประวัติค วาม
เป็ นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย
จนถูกจัดให้เป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญีป่ นุ่ ทีไ่ ม่ควรพลาด อาคารศาลเจ้าทีเ่ ห็นในปจั จุบนั
ั ้ วเทพเจ้านอนอยู่ใน
เป็ นของทีส่ ร้างใหม่เมื่อปี ค.ศ.1591 ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปนวั
สภาพทีม่ นั วับโดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะ
ทาให้หายจากอาการเจ็บปว่ ย จะมีแต่โชคดีเข้ามาและประสบความสาเร็จในเรื่องของการ
เรียน จากนัน้ นาท่านสู่ ย่านเท็นจิ น ซึง่ รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า อาคารขายเสือ้ ผ้า
แฟชัน่ ธนาคารพาณิชย์สาคัญ ออฟฟิ ศสานักงาน ถือเป็ นแหล่งใจกลางเมืองที่สาคัญของ
เมืองฟุคุโอกะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

08.00 น.

เที่ยง
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บ่าย

คา่

นาท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อนั ทรงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ เมื่อครัง้
อดีตเมืองนี้ถอื เป็ นเมืองท่าทีม่ กี ารติดต่อค้าขาย และแลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กับ
โลกตะวันตกซึง่ มาเผยแพร่เข้าสู่ประเทศญี่ป่นุ นาท่านสู่ ไชน่ าทาวน์ หรือรูจ้ กั กันในชื่อ
ไชน่ า ทาวน์ ชิน ชิ เป็ น ไชน่ าทาวน์ ท่ีเ ก่ าแก่ ท่สี ุ ด ในประเทศญี่ปุ่ น โดยถู กสร้า งขึ้น ใน
ศตวรรษที่ 17 ในปจั จุบนั ไชน่ าทาวน์ เมืองนางาซากิน้ี โด่งดังมากในเรื่องร้านอาหารที่
อร่อย โดยเฉพาะอาหารชื่อดังอย่างราเม็งแชมเปี้ยน, จัมปง (Champon) ลักษณะคล้าย
ก๋ ว ยเตี๋ย วราดหน้ า ส่ ว นผสมมีท งั ้ กุ้ง ปลาหมึก หมู ลูก ชิ้น ปลา ถัว่ งอก กะหล่ า ปลี
คลุ ก เคล้าอยู่ใ นน้ าซุป ถ้าชอบแบบแห้งต้องสัง่ ซาระอุ ด้ง (sara-udon) ซึ่งจะราด
ส่วนผสมดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นลงบนเส้นอุดง้ เส้นราเม็ง หรือเส้นหมีก่ รอบ
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย บริ เวณไชน่ า ทาวน์
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดับ
เทียบเท่า
หลังจากทาการเช็คอินและเก็บสัมภาระแล้ว นาท่านขึ้นกระเช้าสู่จดุ ชมวิ วบนยอดเขา
อิ นาสะ (Mt.Inasayama) ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นจุดชมวิวกลางคืนทีส่ วยทีส่ ุดของญีป่ นุ่

วันที่สาม

สวนโกลฟเวอร์ >> สะพานแว่นตา >> อิ สระท่องเที่ยวภายในมืองนางาซากิ
** เดิ นทางท่องเที่ยวโดยใช้รถราง**

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “สถานี ทสึกิมาชิ ” เพื่อนัง่ รถรางสู่ “สถานี โออุระเท็นชูโดชิ ตะ” นา
ท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อของเมืองที่ สวนโกลฟเวอร์ สร้างโดยคหบดีชาว
อังกฤษทีเ่ ข้ามาค้าขายและซือ้ ทีบ่ ริเวณภูเขาอยู่ร ิมอ่าวของเมืองนางาซากิ บรรยากาศ
และสภาพแวดล้อ มจะเป็ น แบบตะวัน ตกและจัด แสดงเรื่อ งราวประวัติค วามเป็ น มา
เกี่ยวกับบ้านและบุคคลต่างๆ รวมถึงสวนดอกไม้ท่ผี ลัดเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาล
อย่างสวยงามรวมถึงประวัตขิ องมาดามบัตเตอร์ฟลายที่เฝ้าคอยการกลับมาของคนรัก
อย่างซื่อสัตย์ จนมีผนู้ ามาสร้างเป็นบทละครชื่อดังเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลาย จากนัน้ นา
ท่านเดินทางสู่ สะพานเมงาเนะบาชิ ซึง่ มีแม่น้ านากาชิมะ ไหลผ่านกลางเมืองนางาซา
กิ และมีสะพานหินเก่าแก่ทอดข้ามหลายสาย แต่ทโ่ี ดดเด่นทีส่ ุดคือสะพานเมงาเนะบาชิ
สะพานโค้งสองช่วงทีส่ ะท้อนภาพผิวน้าเป็นวงคล้ายกับรูปแว่นตา
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อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระช้อปปิ้ง ย่านฮามาโนะ-มาจิ อิสระให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซือ้ สินค้าในย่านนี้
โดยมีรา้ นขายสินค้าของทีร่ ะลึกจากเมืองนางาซากิ อาทิเช่น คาสเทล่า ขนมเค้กโบราณ
ทีท่ าขึน้ โดยชาวโปรตุเกสทีเ่ ข้ามาแลกเปลี่ยนวัมนธรรมในสมัยก่อน หรือจะเป็น คะขุนิ
มันจู หรือหมันโถวไส้
่
หมูสามชัน้ ขึน้ ชื่อในด้านความนุ่ มของทัง้ ตัวแป้งและเนื้อหมูสาม
ชัน้ ทีร่ สชาติละมุนลิน้ ซึง่ ท่านสามารถพบเห็นได้ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยงั มีรา้ นค้านา
สมัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นร้านขายเครือ่ งสาอางค์ชนั ้ นา ร้านร้อยเยน ดองกิโฮเต้
ร้านขายรองเท้า ฯลฯ
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดับ
เทียบเท่า

วันที่สี่

สวนสันติ ภาพ >> พิ พิธภัณฑ์ระเบิ ดปรมาณู >> ซากะ >> ศาลเจ้ายูโทขุ อิ นาริ >>
โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท >> อิ่ มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์ขาปูในโรงแรมที่พกั

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมความงามของ สวนสันติ ภาพ ซึ่งถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงเหตุการณ์ท้งิ
ระเบิดปรมาณูเมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ าลายเกือบทัง้ เมืองและยังฆ่าสิง่ มีชวี ติ
ั ้ ย่ วกับสันติภาพมากมาย โดยทีด่ า้ นหลัง
ไปมากกว่า 1 หมืน่ ชีวติ ในสวนแห่งนี้มรี ปู ปนเกี
ของสวนจะมีเสาสีดาที่เป็ นตัวชี้ตาแหน่ งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อ
ของเหยื่อในครัง้ นัน้ ด้วย และนาท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์ระเบิ ดปรมาณู (Atomic
Bomb Museum) ซึง่ ภายในจัดแสดงภาพถ่ายและภาพยนตร์จากเหตุการณ์จริง และ
ซากสิง่ ของเครื่องใช้ท่ไี ด้รบั ความเสียหายจากแรงระเบิดของจริงเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้
ระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่า นเดิน ทางสู่ เมื อ งซากะ เพื่อ นาท่า นมนัส การ ศาลเจ้ า ยูโ ทขุ อิ น าริ ที่ต ัง้
ตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1688 เป็ นศาลเจ้านิกาย
ชินโต ประจาตระกูล Nabeshima ผูป้ กครองเมืองซากะ สมัยเอโดะ มีเทพเจ้าหลักของ

เที่ยง
บ่าย
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ศาสนาชินโต 3 องค์ ประดิษฐานอยู่ท่นี ่ี และยังเป็ นที่ตงั ้ ของเทพเจ้าแห่งความรัก ซึ่ง
หลายคนที่อยากสมหวังในความรักต้อ งมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ จากนัน้ นาท่านเดินทาง
เพื่อช้อปปิ้งที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เอาท์เล็ททีใ่ หญ่สุดในคิวชู มีรา้ นค้าแบรนด์ช่อื
ดังทัง้ ในและนอกประเทศมารวมตัวกันกว่า 150 ร้าน ภายในตกแต่งตามแบบเมืองทาง
ใต้ของรัฐแคลิฟอร์เ นียที่เ ข้ากับบรรยากาศที่สดใสและแสงแดดที่ส ว่างไสว สามารถ
เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งในเอาท์เลทสไตล์สแปนนิชโคโลเนียลได้ทน่ี ่ี
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม SEKIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั
** อิ่ มอร่อยกับมื้อพิ เศษบุฟเฟ่ ต์ขาปู ให้ ท่านได้ ลิ้มลองรสชาติ ปูพร้อมน้ าจิ้ มสไตล์
ญี่ปนอย่
ุ่ างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
หลังมื้อคา่ ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ น้ าแร่ธรรมชาติ เชื่ อว่าถ้าได้ แช่ น้ าแร่
แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

วันที่ห้า

คุมาโมโต้ >> สนามบิ นฟุคโุ อกะ >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควร นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นฟุคโุ อกะ เพื่อเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่
TG 649
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ

11.35 น.
14.55 น.

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

กาหนดการเดิ นทาง 1-5 พฤษภาคม 2561
ราคารวมตั ๋ว
เครื่องบิน

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

40,900.36,800.30,600.-

19,900.17,900.14,900.-

สาหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

6,900.-

6,900.-

อัตราค่าบริ การ
ราคาท่านละ
เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่
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หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่ านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญาติ ให้ เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอายุตา่ กว่ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 และท่านต้องชําระเพิม่ เติม
ในกรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก
สําหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท และชาระส่วนที่เหลือก่อนการ
เดิ นทาง 21 วันทาการ
การยกเลิ ก : กรุณาแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การคืนเงินมัดจําทัง้ หมด

DISCOVERY KYUSHU 5D3N BY TG 1-5 MAY 2018—UPD26FEB2018—POP

6

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กับสภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญทีส่ ุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้าม
เข้าประเทศญี่ป่นุ / การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืน
เงิน ให้ท่า นได้ ไม่ว่ าจํา นวนทัง้ หมดหรือ บางส่ ว น นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมื่อทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทําการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุ
ทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินหรือไม่
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ
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