
TG51 Say Hi! Kyushu Fukuoka คิวชู ฟุกุโอกะ ซากะ นางาซากิ คุมาโม

โต้ 5วัน 3คืน  

 

TG51 Say Hi! Kyushu Fukuoka 
คิวชู ฟุกุโอกะ ซากะ นางาซากิ คุมาโมโต้ 5

วัน 3คืน 

  

ฟุกุโอกะ เมอืงที่ใหญ่ท่ีสดุของเกาะคิวชแูละเมอืงที่นา่อยู่อนัดับต้นๆของโลก ศาล
เจ้าดาไซฟู ขอพรเทพเจ้าแห่งการเรียนรู ้เยือนซากะ จังหวดัเล็กๆเมอืงธรรมชาติ 
ชมศาลเจา้ยูโทคอุนิาร ิเที่ยวเมอืงนางาซาก ิเมอืงท่าส าคญัและแหล่งทอ่งเที่ยวที่
หลากหลาย พร้อมตามหาหนิหัวใจ ชมจดุชมวิวยอดเขาอินาสะ จุดชมววิที่สวย
ที่สุด1ใน3 ของญี่ปุน่ ช้อปปิ้งจุใจทีฮ่ามาโนะมาจิ ลิม้ลองอาหารอร่อยย่านไชน่า
ทาวน์ ไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ทีส่ดุในญีปุ่่น ไกด์พาซิตี้ทวัร์เมอืงนางาซากิโดยนั่ง

รถราง นั่งเรอืเฟอร์ร่ีสู่คมุาโมโต ้เยอืนบา้นคมุะมง นั่งกระเช้าAso San 
Ropeway ชมปลอ่งภูเขาไฟ ชมปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทท่ียิ่งใหญ่ของญี่ปุน่ 

บินหรู บินตรงโดยสายการบินไทย Thai Airways สะสมไมล์ 
50% 



พักนางาซากิ 2 คืน และคุมาโมโต้ 1 คืน  

(อาบน้ าแร่ แชอ่อนเซ็น) 

สุดคุ้ม!!! ราคาเดียว 34,888 บาท  

ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

“ พิเศษ!!! วันฟรีเดย์ แถมบัตร One Day 
Pass  Tram  Nagasaki มีไกด์พาเที่ยว” 

  

วันที ่ รายละเอยีดท่องเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ   

2  ท่าอากาศยานฟุกุโอะ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – จังหวัดซากะ – ศาลเจ้ายูโท
คุอินาริ - นางาซากิ – จุดชมวิวยอดเขาอินาสะ - ไชน่าทาวน์นางาซากิ 

3  อิสระท่องเที่ยวอัธยาศัยเต็มวัน/มีไกด์พาท่านนั่งรถรางสู่สถานที่เที่ยวหลกัๆของนา
งาซากิ (ฟรี!! One Day Pass Tram Nagasaki 500 JYP) 

4  นางาซากิ - ชิมาบาระ น่ังเรือเฟอร์ร่ีสู่คุมาโมโต้ - นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาไฟอะโสะ - 
ร้าน JTCดิวตร้ีฟรี – คุมาโมโต้ ปราสาทคุมาโมโต้ – ออนเซ็น 

5  คุมาโมโต้ – ท่าอากาศยานฟุกุโอะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

อัตราคา่บริการ 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

17 - 21 May 2018  34,888  35,900 35,900 12,000 8,500 

23 - 27 May 2018  35,900  35,900 35,900 12,000 8,500 

25 - 29 May 2018  34,888  35,900 35,900 12,000 8,500 

30 May - 03 Jun 2018  35,900  35,900 35,900 12,000 8,500 

31 May - 04 Jun 2018  34,888  35,900 35,900 12,000 8,500 



06 - 10 Jun 2018  35,900  35,900 35,900 12,000 8,500 

07 - 11 Jun 2018  34,888  35,900 35,900 12,000 8,500 

13 - 17 Jun 2018  35,900  35,900 35,900 12,000 8,500 

14 - 18 Jun 2018  34,888  35,900 35,900 12,000 8,500 

20 - 24 Jun 2018  35,900  35,900 35,900 12,000 8,500 

21 - 25 Jun 2018  34,888  35,900 35,900 12,000 8,500 

27 Jun - 01 Jul 2018  35,900  35,900 35,900 12,000 8,500 

28 Jun - 02 Jul 2018  34,888  35,900 35,900 12,000 8,500 

รายละเอียดทัวร ์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ   

20.30  พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ขาออกช้ัน 4 โซน D เคาน์เตอร์ D สายการบิน 
THAI AIRWAY (TG) มเีจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร
และติดแท็กกระเป๋า 

วันที่ 2 ท่าอากาศยานฟุกุโอะ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – จังหวัดซากะ – ศาลเจ้ายู
โทคุอินาริ - นางาซากิ – จุดชมวิวยอดเขาอินาสะ - ไชน่าทาวน์นางาซากิ 

00.50  ออกเดินทางสู่ เดนิทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG648 

08.00  เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟุกุโอะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาเรว็กวา่เมืองไทย 2 ชั่วโมง
กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิีการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก 
เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋า
เรียบร้อยและท าภารกิจส่วนตัว น าทา่นเดนิทางสู่ ฟุกุโอกะ เป็นเมืองที่ใหญ่ทีสุ่ดของ
เกาะคิวชู (Kyushu) และใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองทา่ที ่ ส าคัญ
ของญี่ปุ่นด้วยและยังถูกจัดเป็นเมืองนา่อยู่อันดับต้นๆ ของโลกโดยนิตยสาร Monole มี
สาธารณูปโภคตา่งๆ ที่พร้อมและครบครัน แต่ประชากรจะไม่แน่นหนามากอยา่งโตเกียว
หรือโอซาก้า น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ(Dazaifu) เป็นเมืองเงียบๆ เล็กๆ ที่อยู่
ใกล้กับเมืองฟูกุโอกะ น าทา่นสู ่ศาลเจ้าดาไซฟุ เทน็มันกุ (Dazaifu Tenmangu 
Shrine) ตั้งอยู่ในดาไซฟุ ที่เคยเป็นที่ท าการของรัฐบาลประจ าจังหวัดชิกุเซ็นใน
ศตวรรษที่ 7 ศาลเจ้าแห่งนีเ้ป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ การอุทิศตัว
และโชคลาภ จึงดึงดูดผู้คนที่มาเยีย่มชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี และยัง
ได้รับความนิยมอยา่งยิ่งในหมู่นักเรียนที่ก าลังเตรยีมสอบ ก่อนหน้านี้ดาไซฟุเคยถูกใช้
เป็นสถานที่แลกเปลีย่นวฒันธรรมระหวา่งญี่ปุ่นและชาติเอเชีย จึงท าให้เป็นศาลเจ้าที่มี
ชื่อเสียงทั่วทั้งทวีปเอเชยีตะวันออกและมีผูม้าเยือนมากมายจากชาติอืน่ๆด้วย 



เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที1่) 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู่ จังหวัดซากะ (Saga) เป็นจังหวัดเล็กๆบนเกาะควิชู อยู่กึ่งกลาง
ระหว่างฟุกุโอกะและนางาซากิ เต็มไปดว้ยธรรมชาตทิี่สวยงาม อาหารที่สดอร่อย และ
วัฒนธรรมที่ล้ าค่า อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่ไม่อาจหาได้ในเขตเมือง
ใหญ่ ซึ่งมีด้านเหนือตดิกับทะเลเก็นไคทีม่ีเส้นขอบทะเลที่สวยงามจนได้รับเลือกให้เป็น
อุทยานแห่งชาติ ส่วนด้านใต้มีที่ราบแผ่กวา้งไปจนติดกับทะเลอะริอะเกะ ซึ่  งมีชายหาด
ที่กว้างขวาง น าท่านเดินสู ่ศาลเจ้ายูโทคอุินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้น
เพื่อบูชาเทพเจ้าญี่ปุ่นนามว่า อินาริ จุดเด่นสะดุดตาของศาลเจ้าแห่งนี้ก็คือประตูโทริอิสี
แดงและสุนัขจ้ิงจอกผู้ถือสารเทพเจ้า ศาลเจ้าถูกสรา้งขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกาย
ชินโต ประจ าตระกูลนาเบะชิมะผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจ้าอนิาริที่
ใหญ่และส าคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจากศาลเจา้ฟุชิมอิินาริในเกียวโตและศาลเจ้าคะ
ซะม่าอนิาริในอิบาระกิ และผู้คนมักเรียกศาลเจ้าแห่งนีด้้วยความเคารพรักว่า "ยูโทคุ-ซัง"
ในแต่ละปีมีผู้คนมาเยีย่มชมศาลเจ้าถึง 300,000 คน ตัววิหารสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 
17 และตัววิหารหลักรวมถงึอาคารทั้งหมดลงรักเคลือบเงาอย่างสวยงาม ศาลเจ้านี้
ประดษิฐานเทพเจ้าอื่นๆ หลายองค์ เช่น เทพเจ้าแห่งที่พักพิง อาหาร และเสื้อผา้ เทพ
เจ้าผู้ส่งเสริมศิลปะ ทรัพยส์มบัติ และความเจริญรุ่งเรือง และเทพเจ้าแห่งความปลอดภัย
บนท้องถนน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki) ซึ่งอยู่
ทางตะวนัตกเฉยีงเหนือของคิวชู มีแหล่งท่องเที่ยวทีห่ลากหลาย เนื่องจากเป็นเมืองท่า
ส าคัญของญี่ปุ่น จึงรับเอาวฒันธรรมจากยุโรปและจีนมาผสมผสานเอาไว้ น าท่าน ขึ้น
จุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะ (Mt.Inasa) โดยรถบัส เป็นภูเขาสูง 333 เมตรทีอ่ยู่ใกล้
กับตัวเมืองนางาซากิ จุดชมววิสูงสุดของภูเขาจะ สามารถเห็นวิวที่สวยงามของเมอืง 
และวิวตอนกลางคืนจะติด 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืน (ชาวญี่ปุ่นเรยีกวา่ ยาเคอิ Yakei)ที่
สวยที่สุดในญี่ปุ่นดว้ย (อีก 2 แห่งคือภูเขาฮาโกดาเตะ Hakodate และภูเขาร็อคโกะ 
Rokko) ให้ท่านถา่ยภาพตามอัธยาศยั จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ นางา
ซากหิรือชินชิไชน่าทาวน์ (Shinchi Chinatown) เป็นไชน่าทาวน์ทีเ่ก่าแก่ที่สุดใน
ญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นช่วงต้นของศตวรรษที่ 17 ให้ท่านดินเล่นชมวิถีชุมชนชาวจีน ชมิอาหาร
ต้นต ารับเมนูซาระอุด้ง (Sara Udon) จัมปง (Champon) และซาลาเปาไส้หมู (Kakuni-
man)และซื้อของที่ระลึกได้ตามอัธยาศยั 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที2่) หลังอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่
พัก 

ที่พัก: Marine World Hotel Nagasaki หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 

วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวอัธยาศัยเต็มวัน/มีไกด์พาท่านนั่งรถรางสู่สถานที่เที่ยวหลกัๆของ
นางาซากิ (ฟรี!! One Day Pass Tram Nagasaki 500 JYP) 



เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่ 3) 

หลังทานอาหารท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงตามอัธยาศัยเต็มวันดว้ยตัวท่าน
เอง เดินทางได้โดยง่ายจากที่พักแรม หรือทา่นสามารถร่วมเดินทางสัมผัสประสบการณ์
นั่งรถราง(Tram)เที่ยวชมเมืองนางาซากิ มีไกด์พาท่านท่องเทีย่ว (ฟรี!! บัตร One 
Day Pass Tram Nagasaki 500 JYP) รถรางนางาซากิเป็นของNagasaki Electric 
Tramway มีสายหลักทั้งหมด 5 สายดว้ยกนั โดยสถานีส่วนใหญ่ที่จอดจะใกล้กับ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รถรางนี้เริ่มวิ่งตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 23:00 น.สามารถขึ้นรถรางไป
ตามที่ต่างๆในเมือง Nagasakiได้ไม่อั้น) 

ไกด์น าทา่นนั่งรถรางสู่ สวนโกลฟเวอร์ (Glover Garden) ให้ท่านย้อนเวลากลับไป
ในช่วงเวลาที่ธุรกิจของชาวต่างชาติในนางาซากิเจรญิรุ่งเรืองมั่งคั่ง ที่แสดงออกมาใน
รูปการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกของตัวบา้นบางส่วนของบ้านสไตล์ตะวันตกใน
โกลฟเวอร์ ในช่วงที่ญี่ปุ่นปดิประเทศ มีเพยีงเมืองนางาซากิเมืองเดียวในญี่ปุ่นทีท่ าการ
ค้าขายกับต่างชาติ ในอดีตโทมัส เบลค โกลฟเวอร์(Thomas Blake Glover) ชาวสก๊อต
แลนด์เดินทางมาทีเ่มืองนางาซากิแห่งนี้และสรา้งคฤหาสน์ทางด้านใต้ของภูเขาหรือสวน
โกลฟเวอร์แห่งนี้ไว้ สวนโกลฟเวอร์เป็นสถานที่โทมสัพ านักอาศยัอยู่ และหลังจากโทมัส
เสียชีวิตลูกหลานของเขากย็ังอาศัย ณ คฤหาสน์ที่อยูใ่นสวนแห่งนี้ และในปัจจุบันนี้
คฤหาสน์ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นยิมทั้งในหมูน่ักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่นและ
ชาวตา่งชาติ ที่บ้านโกลฟเวอร์ท่านสามารถมองเหน็ววิท่าเรือนางาซากแิละเมืองนางาซา
กิที่มีทวิทัศน์ที่สวยงาม ให้ท่านชืน่ชมบรรยากาศบ้านและสวนโดยรอบที่โรแมนติกมาก 
อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ ช  มบรรยากาศตามอัธยาศัย หรือจะนั่งจิบกาแฟชิวๆที่ 
Freedom Cafe ที่ตั้งอยู่ในสวน และทีน่ี่ยังมีบริการเชา่ชุดแบบโบราณของชาวยโุรปชาติ
ต่าง ๆ ให้ใส่ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หากท่านสนใจขอเช่า  ได้ที่บ้านประธานาธิบดี(Former 
house of the President of the Nagasaki Distric Court)ใกล้คฤหาสน์โกลฟเวอร์ 
ราคาชุดละ 500 เยน/เวลา 30 นาที และเชื่อกันว่าหากใครเจอหินรูปหัวใจ (Heart 
Stone) บริเวณลานด้านหน้าคฤหาสน์โกลฟเวอร์ ก็จะสมหวังในความรักด้วย...ไป
ตามหาหัวใจกันค่ะ!!! จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ 
(Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดงและรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ ซาก
ชิ้นส่วนสิ่งของต่างๆ โดยเรยีงล าดับเหตุการณ์ตั้งแต่กอ่นระเบิดปรมาณูลงจนถึงวนิาที
แห่งความหายนะ ซึ่งมีหลกัฐานที่ถูกวีดีโอบันทึกไว้ ภาพถา่ยอาคารบ้านเรือนทีพ่ัง
ยับเยิน ภาพผู้คนลม้ตาย หรือผู้ที่รอดชีวิตแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกัมตภาพรังสี 

จากนั้นน าทา่นถา่ยรูปที่สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ (Meganebashi Brigde) มี
แม่น้ านากาชมิะ (Nakashimagawa) ซึ่งไหลผ่านกลางเมืองนางาซากิ มีสะพานหิน
เก่าแก่ทอดข้ามหลายสาย แต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นสะพานเมงาเนะบาชิ สะพาน
โค้งสองช่วงที่สะท้อนภาพผิวน้ าเป็นวงคล้ายกับรูปแวน่ตา (สะพานแว่นตาอีกแห่งหนึ่ง
คือ สะพานนิจูบาชิ ตั้งอยูท่างเข้าพระราชวังอมิพีเรียลในโตเกียว) สะพานแห่งนีส้ร้าง
โดยพระภิกษุจากวัดโคฟุคจิุ ในปีพ.ศ.2177 เพื่อเป็นหนทางไปสู่ตัววัด เดิมเป็นสะพาน
หินโค้งที่เก่าแกท่ี่สุดในญี่ปุ่น แต่เกิดพังทลายลงเมื่ออทุกภัยครั้งใหญ่ในพ.ศ.2505 
สะพานที่เหน็ในปัจจุบันเป็นของที่สร้างขึ้นมาใหม่เลียนแบบของเดิม อย่าลืม....ตามหา
หัวใจหิน ที่อยู่แถวๆทางเดินเลียบแม่น้ า เพราะมีความเชื่อวา่หากได้แตะหินรูปหัวใจนี้
แล้วความฝันรักแท้จะกลายเป็นจริง! จากนั้นให้ท่านช้อปป้ิงฮามาโนะมาจิ 
(Hamanomachi Arcade) ย่านช้อปป้ิงใจกลางเมืองนางาซากิ เป็นแหล่งช้อปป้ิง
ครบครัน ของนักช้อป ทั้งเสื้อผ้า เครื่องส าอาง เคร่ืองประดับ เครื่องใช้ของใช้ อาหาร
อร่อยๆ ของหวานโดนใจ และอีกมากมายอิสะรให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศยัหรือจะเดิน



เล่นหาอาหารอร่อยๆทานได้ที่ย่านไชนา่ทาวน์ ให้ทา่นลิ้มลองของอร่อยขึน้ชื่อ เช่น จัม
ปง (Champon) และซาลาเปาไส้หมู (Kakuni-man) 

หมายเหตุ: ไม่มีรถบัสบริการในวันน้ีและอาหารกลางวันและเย็นอสิระอัธยาศัย 

หรือท่านสามารถอิสระไปเที่ยว เฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) ธีมปาร์คสไตล์
ฮอลแลนด์สุดแสนจะกว้างใหญ่ มีการตกแต่งสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป เฮาส์ เทน บอช 
เป็นพระราชวังที่สร้างจากการอนุญาตเป็นพิเศษ ของพระราชวงศ์ในฮอลแลนด์ มี
ความหมายว่า “บ้านที่อยู่ในป่า” (House in the forest) ปัจจุบันได้ถูกน าขึ้นมาสร้างเป็น
สไตล์รีสอร์ท ซึ่งภายในล้อมรอบด้วยคลองและป่าเขียวขจี ทุ่งดอกไม้อนังดงาม รวมถึง 
ร้านค้า รา้นอาหาร ทา่นจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบเที่ยวยุโรปที่อยู่ในญี่ปุ่น ที่นัศู่นย์รวม
ความบันเทิงมากมายทีท่่านสามารถชมทั้งสวนดอกไม้หลากหลายสีสันตามฤดูกาล ชม
แสงสี สนุกสนามกับเกมส์ ดนตรี เป็นต้น สามารถเดินทางโดยรถไฟJR สาย 
Nagasaki line ถึงสถานี Huis Ten Bosch (ระยะเวลาประมาณ 1.30ชม./
ราคาประมาณ1,500เยน/เที่ยว) บัตรเข้ารวมเคร่ืองเล่น 1Day passport 
6,900 เยน 

ที่พัก: Marine World Hotel Nagasaki หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 

วันที่ 4 นางาซากิ - ชิมาบาระ น่ังเรือเฟอร์ร่ีสู่คุมาโมโต้ - นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขา
ไฟอะโสะ - ร้าน JTCดิวตร้ีฟรี – คุมาโมโต้ ปราสาทคุมาโมโต้ – ออนเซ็น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่ 4) 

น าทา่นสู่ท่าเรือชิมาบาระ นั่งเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากสูคุ่มาโมโต้ ระหว่างนั้นทา่น
สามารถเพลิดเพลินกับการชมววิทะเลที่สวยงาม (ใช้เวลาทางประมาณ1ชม.) น าท่าน
เดินทางสู่ จังหวัดคุมาโมโต้ (Kumamoto) เป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่ของเกาะคิวชูฝั่ง
ตะวันออก มีประชากรประมาณ 6 แสนคน มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องปราสาทที่ใหญ่เป็น
อันดับต้นๆของญี่ปุ่น มมีาสคอตประจ าจังหวัดที่หลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดี ชื่อหมคีุมะมง 
น าทา่นเดนิทางสู่เขาอะโสะ ขึ้นกระเช้า (Aso sa  n Ropeway) ไปดูบนปากปล่อง
ภูเขาไฟซึ่งที่ยังมีควนัพวยพุ่งออกมาอยู่ตลอดที่ปล่องนาคาดาเกะ(nakadake) (ขอ
สงวนสิทธิ์ไมข่ึ้นกระเชา้ในกรณีลมแรง อากาศไม่เอื้ออ านวย โดยจะเปลี่ยนเป็นน าทา่น
เข้าชมพิพิธภณัฑ์อะโสะด้านล่างแทน) น าทา่นเดนิทางสู่ร้านปลอดภาษี JTC Duty 
free ให้ท่านเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเช่น ขนม เครื่องส าอาง เคร่ืองไฟฟ้า 
ผลิตภัณฑ์จากน้ ามนัมา้ โฟมล้างหนา้ถ่านหินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF หรือ
วิตามินบ ารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็นนักวจัิยชื่อดังของชาวญี่ปุ่น 



เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที5่) 

น าทา่นเดนิทางสู่ ปราสาทคุมาโมโต้ (Kumamoto Castle) ปราสาทขนาดใหญ่ที่
สวยงาม แข็งแรงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของญีปุ่่น สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1601 เพื่อ
ใช้เป็นป้อมปราการ มีอาณาบริเวณขนาดใหญ,่มีความหลากหลายและครบถ้วนของ
อาคารในพื้นที่ของปราสาท ถึงแมว้่าจะมเีพียงไม่กี่อาคารทีเ่ป็นอาคารเก่าแกม่าตั้งแต่
สมัยที่เริม่สร้างปราสาท ความยิ่งใหญ่และสง่างามนี้ไดร้ับการยกย่องวา่เป็นหนึ่งในสาม
ของปราสาทอันทรงเกยีรต ิที่สุดของญี่ปุ่นที่รองลงมาจากปราสาทฮิเมจิ และปราสาท
มัสซึโมโต้ จุดที่นา่สนใจของปราสาท เข่น ก าแพงหินที่ยิ่งใหญ่มัน่คง,หอปราสาททีม่ี
ประโยชน์การใช้งานหลากหลายและสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม,ห้องโถงฮอนมารุ,หอยา
กุระ เป็นต้น ภายในบริเวณปราสาทมีตน้ไม้ปลูกอยูม่ากมาย มีพืน้ที่กว้างขวาง (ค่าทัวร์
ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศยั  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6) พิเศษ บุฟเฟ่ตข์าปู
แบบไม่อั้น 

หลังอาหารท่านไม่ควรพลาดประสบการณ์ แช่ออนเซ็น (Onsen) เพื่อสุขภาพ ให้
ท่านได้ลงไปแช่ในบ่อน้ ารอ้นด้วยรา่งการเปลือยเปล่า เพื่อเพิ่มความผ่อนคลายให้ร่าง
การจากความเมื่อยลา้ต่างๆ และช่วยให้ผวิพรรณเปล่งปลั่ง 

ที่พัก: Hotel SEKIA ออนเซ็น หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 

วันที่ 5 คุมาโมโต้ – ท่าอากาศยานฟุกุโอะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 7) 

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอะ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ 
(ระยะเวลาเดนิทางไปสนามบินประมาณ 1ชม.) 

11.35  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649  

14.55  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ:  รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง
, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่นเป็นต้น โดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดย



ทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วน
ตามโปรแกรม เป็นตน้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อัตราค่าบริการข้างต้นค านวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30.50 บาท กรณีอัตรา
แลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น 

ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผู้มวีัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเทา่นั้น คา่ทวัร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการ
ช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อน
ออกเดินทาง  ฉะนัน้หากทา่นไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับ
การปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัด
ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เครื่องบินให้แก่ท่าน 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

      - หรือส่งจอยทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

      - หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
ก่อนการเดินทาง 10 วัน 

      - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ (ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่ถึง25ท่านและทา่นยัง
ประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหนา้ 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.การช าระค่าบริการ 

กรุณาช าระมัดจ า ภายใน 2 วันท าการ และ ค่าทวัรส่์วนที่เหลือช าระ 30 วันก่อนออกเดินทาง 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ
นับจากวันเดินทางไป-กลับ) 

**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและดา่น
ตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่ง
พร้อมยอดคงเหลือ** 

กรณีท่านมีเลขบัตรสมาชิก Royal Orchid Plus รบกวนแจ้งพร้อมส่งส าเนาพาสปอร์ต สะสมไมล์ได5้0% 

4.การยกเลิกและคืนคา่ทัวร์ 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่น เมือ่จองทัวร์ช าระเงินคา่จองค่าทัวรแ์ล้ว ไม่สามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคนืเงิน ได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ 
ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
ค่าทัวร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึงเมื่อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแล้ว ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการ



ใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมัดจ า
คืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5.อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตาม
รายการทัวร์ขา้งต้น 

    ต๋ัวกรุ๊ปคลาสประหยัดไม่สามารถอัพเกรดทีน่ั่งชั้นธรุกิจได้ 

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

3. ค่าอาหาร คา่เขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทวัร์ขา้งต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้ าหนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่
ละสายการบินทีม่ีการเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ค่า 
รักษาพยาบาลกรณเีกิดอุบัติเหตุวงเงินทา่นละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกัน
สุขภาพสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ขอซื้อเพิ่มได ้

6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็น
ต้น 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เครื่องบิน 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 

7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 3,500 เยน ต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ าใจ
จากท่าน 

รายละเอยีดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย 

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 



  จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ 
จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศ
ญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหวา่งที่พ านกัในประเทศญี่ปุ่นได้ 
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากวา่ 6 เดือน 

 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบัติ
การพ านักระยะส้ัน 

 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กิน 15 วัน 

 4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้
เข้าประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

  

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเขา้ใจ
ตรงกันระหว่างทา่นลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วม
คณะไม่ถึง 25ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุ
ต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น
, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทั้งหมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรม
ที่พักในต่างประเทศเรยีบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับ
ผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึน้อยู่กับ
ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 
10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านั้น  

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 
ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมห้ีอง Triple ไม่เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่
ค่าใช้จ่ายเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะ
ติด อาจท าให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ 
และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดนิทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้
ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดืม่ทา่นวันละ1ขวด/คน/วนัในวันท าทัวร์เต็มวัน เริ่มในวันที2่ของการเดินทางรวมทั้งทริ
ปจ านวน2ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12
ชั่วโมง อาทิเช่น เริม่งานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิม่เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และ
คนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภยั ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุม้ครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางท่องเทีย่ว ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เทา่นั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้
ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่นได้เข้าใจและยอมรับ



ข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ทา่นสามารถซือ้ประกันสุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้ จาก
บริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านั้น 

18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ 

  

 


