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

3คืน

TG51 Say Hi! Kyushu Fukuoka

คิวชู ฟุกุโอกะ ซากะ นางาซากิ คุมาโมโต้ 5วัน 3คืน

 

ฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชูและเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆของโลก ศาลเจ้าดาไซฟู

ขอพรเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ เยือนซากะ จังหวัดเล็กๆเมืองธรรมชาติ ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ

เที่ยวเมืองนางาซากิ เมืองท่าสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย พร้อมตามหาหินหัวใจ

ชมจุดชมวิวยอดเขาอินาสะ จุดชมวิวที่สวยที่สุด1ใน3 ของญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจที่ฮามาโนะมาจิ

ลิ้มลองอาหารอร่อยย่านไชน่าทาวน์ ไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น

ไกด์พาซิตี้ทัวร์เมืองนางาซากิโดยนั่งรถราง นั่งเรือเฟอร์รี่สู่คุมาโมโต้ เยือนบ้านคุมะมง นั่งกระเช้าAso 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”

 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว

1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  

2
ท่าอากาศยานฟุกุโอะ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – จังหวัดซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - นางาซากิ –

จุดชมวิวยอดเขาอินาสะ - ไชน่าทาวน์นางาซากิ

3
อิสระท่องเที่ยวอัธยาศัยเต็มวัน/มีไกด์พาท่านนั่งรถรางสู่สถานที่เที่ยวหลักๆของนางาซากิ (ฟรี!! One Day Pass

Tram Nagasaki 500 JYP)

4

5 คุมาโมโต้ – ท่าอากาศยานฟุกุโอะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง 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

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  

20.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออกชั้น 4 โซน D เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAY (TG)

มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า

วันที่ 2
ท่าอากาศยานฟุกุโอะ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – จังหวัดซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - นางาซากิ –

จุดชมวิวยอดเขาอินาสะ - ไชน่าทาวน์นางาซากิ

00.50 ออกเดินทางสู่ เดินทางสูส่นามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG648

08.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟุกุโอะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2

ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์

พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและทำภารกิจส่วนตัว

นำท่านเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และใหญ่เป็นอันดับ 6

ของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองท่าที่  สำคัญของญี่ปุ่นด้วยและยังถูกจัดเป็นเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆ

ของโลกโดยนิตยสาร Monole มีสาธารณูปโภคต่างๆ ที่พร้อมและครบครัน

แต่ประชากรจะไม่แน่นหนามากอย่างโตเกียวหรือโอซาก้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ(Dazaifu)

เป็นเมืองเงียบๆ เล็กๆ ที่อยู่ใกล้กับเมืองฟูกุโอกะ นำท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ (Dazaifu Tenmangu

Shrine) ตั้งอยู่ในดาไซฟุ ที่เคยเป็นที่ทำการของรัฐบาลประจำจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7

ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ การอุทิศตัวและโชคลาภ

จึงดึงดูดผู้คนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี

และยังได้รับความนิยมอย่างยิ่งในหมู่นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบ

ก่อนหน้านี้ดาไซฟุเคยถูกใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นและชาติเอเชีย

จึงทำให้เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงทั่วทั้งทวีปเอเชียตะวันออกและมีผู้มาเยือนมากมายจากชาติอื่นๆด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)



บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดซากะ (Saga) เป็นจังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชู อยู่กึ่งกลางระหว่างฟุกุโอกะและนางาซากิ

เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม อาหารที่สดอร่อย และวัฒนธรรมที่ล้ำค่า

อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่ไม่อาจหาได้ในเขตเมืองใหญ่

ซึ่งมีด้านเหนือติดกับทะเลเก็นไคที่มีเส้นขอบทะเลที่สวยงามจนได้รับเลือกให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

ส่วนด้านใต้มีที่ราบแผ่กว้างไปจนติดกับทะเลอะริอะเกะ ซึ่  งมีชายหาดที่กว้างขวาง นำท่านเดินสู่

ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าญี่ปุ่นนามว่า อินาริ

จุดเด่นสะดุดตาของศาลเจ้าแห่งนี้ก็คือประตูโทริอิสีแดงและสุนัขจิ้งจอกผู้ถือสารเทพเจ้า ศาลเจ้าถูกสร้างขึ้นในปี

1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูลนาเบะชิมะผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ

เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3

รองมาจากศาลเจ้าฟุชิมิอินาริในเกียวโตและศาลเจ้าคะซะม่าอินาริในอิบาระกิ

และผู้คนมักเรียกศาลเจ้าแห่งนี้ด้วยความเคารพรักว่า "ยูโทคุ-ซัง"ในแต่ละปีมีผู้คนมาเยี่ยมชมศาลเจ้าถึง 300,000

คน ตัววิหารสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 17 และตัววิหารหลักรวมถึงอาคารทั้งหมดลงรักเคลือบเงาอย่างสวยงาม

ศาลเจ้านี้ประดิษฐานเทพเจ้าอื่นๆ หลายองค์ เช่น เทพเจ้าแห่งที่พักพิง อาหาร และเสื้อผ้า

เทพเจ้าผู้ส่งเสริมศิลปะ ทรัพย์สมบัติ และความเจริญรุ่งเรือง และเทพเจ้าแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของคิวชู

มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เนื่องจากเป็นเมืองท่าสำคัญของญี่ปุ่น

จึงรับเอาวัฒนธรรมจากยุโรปและจีนมาผสมผสานเอาไว้ นำท่าน ขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะ (Mt.Inasa)

โดยรถบัส เป็นภูเขาสูง 333 เมตรที่อยู่ใกล้กับตัวเมืองนางาซากิ จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาจะ

สามารถเห็นวิวที่สวยงามของเมือง และวิวตอนกลางคืนจะติด 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืน (ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า

ยาเคอิ Yakei)ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นด้วย (อีก 2 แห่งคือภูเขาฮาโกดาเตะ Hakodate และภูเขาร็อคโกะ Rokko)

ให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน ์นางาซากิหรือชินชิไชน่าทาวน์

(Shinchi Chinatown) เป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นช่วงต้นของศตวรรษที่ 17

ให้ท่านดินเล่นชมวิถีชุมชนชาวจีน ชิมอาหารต้นตำรับเมนูซาระอุด้ง (Sara Udon) จัมปง (Champon)

และซาลาเปาไส้หมู (Kakuni-man)และซื้อของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก: Marine World Hotel Nagasaki หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3
อิสระท่องเที่ยวอัธยาศัยเต็มวัน/มีไกด์พาท่านนั่งรถรางสู่สถานที่เที่ยวหลักๆของนางาซากิ (ฟรี!! One Day Pass Tram

Nagasaki 500 JYP)



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)

หลังทานอาหารท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวันด้วยตัวท่านเอง เดินทางได้โดยง่ายจากที่พักแรม

หรือท่านสามารถร่วมเดินทางสัมผัสประสบการณ์นั่งรถราง(Tram)เที่ยวชมเมืองนางาซากิ มีไกด์พาท่านท่องเที่ยว (ฟรี!! บัตร One

Day Pass Tram Nagasaki 500 JYP) รถรางนางาซากิเป็นของNagasaki Electric Tramway มีสายหลักทั้งหมด 5 สายด้วยกัน

โดยสถานีส่วนใหญ่ที่จอดจะใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รถรางนี้เริ่มวิ่งตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 23:00

น.สามารถขึ้นรถรางไปตามที่ต่างๆในเมือง Nagasakiได้ไม่อั้น)

ไกด์นำท่านนั่งรถรางสู่ สวนโกลฟเวอร์ (Glover Garden)

ให้ท่านย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาที่ธุรกิจของชาวต่างชาติในนางาซากิเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่ง

ที่แสดงออกมาในรูปการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกของตัวบ้านบางส่วนของบ้านสไตล์ตะวันตกในโกลฟเวอร์

ในช่วงที่ญี่ปุ่นปิดประเทศ มีเพียงเมืองนางาซากิเมืองเดียวในญี่ปุ่นที่ทำการค้าขายกับต่างชาติ ในอดีตโทมัส เบลค

โกลฟเวอร์(Thomas Blake Glover)

ชาวสก๊อตแลนด์เดินทางมาที่เมืองนางาซากิแห่งนี้และสร้างคฤหาสน์ทางด้านใต้ของภูเขาหรือสวนโกลฟเวอร์แห่งนี้ไว้

สวนโกลฟเวอร์เป็นสถานที่โทมัสพำนักอาศัยอยู่ และหลังจากโทมัสเสียชีวิตลูกหลานของเขาก็ยังอาศัย ณ คฤหาสน์ที่อยู่ในสวนแห่งนี้

และในปัจจุบันนี้คฤหาสน์ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ

ที่บ้านโกลฟเวอร์ท่านสามารถมองเห็นวิวท่าเรือนางาซากิและเมืองนางาซากิที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม

ให้ท่านชื่นชมบรรยากาศบ้านและสวนโดยรอบที่โรแมนติกมาก อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ ช  มบรรยากาศตามอัธยาศัย

หรือจะนั่งจิบกาแฟชิวๆที่ Freedom Cafe ที่ตั้งอยู่ในสวน และที่นี่ยังมีบริการเช่าชุดแบบโบราณของชาวยุโรปชาติต่าง 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...ไปตามหาหัวใจกันค่ะ!!! จากนั้นนำท่านเดินทางสู่

พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดงและรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์

ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่างๆ โดยเรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลงจนถึงวินาทีแห่งความหายนะ

ซึ่งมีหลักฐานที่ถูกวีดีโอบันทึกไว้ ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่พังยับเยิน ภาพผู้คนล้มตาย

หรือผู้ที่รอดชีวิตแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกัมตภาพรังสี

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปทีส่ะพานแว่นตามากาเนะบาชิ (Meganebashi Brigde) มีแม่น้ำนากาชิมะ (Nakashimagawa)

ซึ่งไหลผ่านกลางเมืองนางาซากิ มีสะพานหินเก่าแก่ทอดข้ามหลายสาย แต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นสะพานเมงาเนะบาชิ

สะพานโค้งสองช่วงที่สะท้อนภาพผิวน้ำเป็นวงคล้ายกับรูปแว่นตา (สะพานแว่นตาอีกแห่งหนึ่งคือ สะพานนิจูบาชิ

ตั้งอยู่ทางเข้าพระราชวังอิมพีเรียลในโตเกียว) สะพานแห่งนี้สร้างโดยพระภิกษุจากวัดโคฟุคุจิ ในปีพ.ศ.2177

เพื่อเป็นหนทางไปสู่ตัววัด เดิมเป็นสะพานหินโค้งที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น แต่เกิดพังทลายลงเมื่ออุทกภัยครั้งใหญ่ในพ.ศ.2505

สะพานที่เห็นในปัจจุบันเป็นของที่สร้างขึ้นมาใหม่เลียนแบบของเดิม อย่าลืม....ตามหาหัวใจหิน ที่อยู่แถวๆทางเดินเลียบแม่น้ำ

เพราะมีความเชื่อว่าหากได้แตะหินรูปหัวใจนีแ้ล้วความฝันรักแท้จะกลายเป็นจริง! จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งฮามาโนะมาจิ

(Hamanomachi Arcade) ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนางาซากิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งครบครัน ของนักช้อป ทั้งเสื้อผ้า เครื่องสำอาง

เครื่องประดับ เครื่องใช้ของใช้ อาหารอร่อยๆ ของหวานโดนใจ

และอีกมากมายอิสะรให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือจะเดินเล่นหาอาหารอร่อยๆทานได้ที่ย่านไชน่าทาวน์

ให้ท่านลิ้มลองของอร่อยขึ้นชื่อ เช่น จัมปง (Champon) และซาลาเปาไส้หมู (Kakuni-man)
หมายเหตุ: ไม่มีรถบัสบริการในวันนี้และอาหารกลางวันและเย็นอิสระอัธยาศัย

หรือท่านสามารถอิสระไปเที่ยว เฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) ธีมปาร์คสไตล์ฮอลแลนด์สุดแสนจะกว้างใหญ่

มีการตกแต่งสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป เฮาส์ เทน บอช เป็นพระราชวังที่สร้างจากการอนุญาตเป็นพิเศษ

ของพระราชวงศ์ในฮอลแลนด์ มีความหมายว่า “บ้านที่อยู่ในป่า” (House in the forest)

ปัจจุบันได้ถูกนำขึ้นมาสร้างเป็นสไตล์รีสอร์ท ซึ่งภายในล้อมรอบด้วยคลองและป่าเขียวขจี ทุ่งดอกไม้อันงดงาม รวมถึง ร้านค้า

ร้านอาหาร ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบเที่ยวยุโรปที่อยู่ในญี่ปุ่น

ที่นั่ศูนย์รวมความบันเทิงมากมายที่ท่านสามารถชมทั้งสวนดอกไม้หลากหลายสีสันตามฤดูกาล ชมแสงสี สนุกสนามกับเกมส์ ดนตรี

เป็นต้น สามารถเดินทางโดยรถไฟJR สาย Nagasaki line ถึงสถานี Huis Ten Bosch (ระยะเวลาประมาณ

1.30ชม./ราคาประมาณ1,500เยน/เที่ยว) บัตรเข้ารวมเครื่องเล่น 1Day passport 6,900 เยน

ที่พัก: Marine World Hotel Nagasaki หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)



วันที่ 4

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 4)

นำท่านสูท่่าเรือชิมาบาระ นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสู่คุมาโมโต้

ระหว่างนั้นท่านสามารถเพลิดเพลินกับการชมวิวทะเลที่สวยงาม (ใช้เวลาทางประมาณ1ชม.) นำท่านเดินทางสู่

จังหวัดคุมาโมโต้ (Kumamoto) เป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่ของเกาะคิวชูฝั่งตะวันออก มีประชากรประมาณ 6

แสนคน มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่น

มีมาสคอตประจำจังหวัดที่หลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดี ชื่อหมีคุมะมง นำท่านเดินทางสู่เขาอะโสะ ขึ้นกระเช้า

(Aso sa  n

Ropeway) ไปดูบนปากปล่องภูเขาไฟซึ่งที่ยังมีควันพวยพุ่งออกมาอยู่ตลอดที่ปล่องนาคาดาเกะ(nakadake)

(ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้นกระเช้าในกรณีลมแรง อากาศไม่เอื้ออำนวย

โดยจะเปลี่ยนเป็นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อะโสะด้านล่างแทน) นำท่านเดินทางสู่ร้านปลอดภาษี JTC Duty

free ให้ท่านเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเช่น ขนม เครื่องสำอาง เครื่องไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันม้า

โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF หรือวิตามินบำรุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจิ

ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาวญี่ปุ่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5)

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทคุมาโมโต้ (Kumamoto Castle) ปราสาทขนาดใหญ่ที่สวยงาม

แข็งแรงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1601 เพื่อใช้เป็นป้อมปราการ

มีอาณาบริเวณขนาดใหญ่,มีความหลากหลายและครบถ้วนของอาคารในพื้นที่ของปราสาท

ถึงแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่อาคารที่เป็นอาคารเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยที่เริ่มสร้างปราสาท

ความยิ่งใหญ่และสง่างามนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสามของปราสาทอันทรงเกียรติ

ที่สุดของญี่ปุ่นที่รองลงมาจากปราสาทฮิเมจิ และปราสาทมัสซึโมโต้ จุดที่น่าสนใจของปราสาท เข่น

กำแพงหินที่ยิ่งใหญ่มั่นคง,หอปราสาทที่มีประโยชน์การใช้งานหลากหลายและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม,ห้องโถงฮ

อนมารุ,หอยากุระ เป็นต้น ภายในบริเวณปราสาทมีต้นไม้ปลูกอยู่มากมาย มีพื้นที่กว้างขวาง

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูแบบไม่อั้น

หลังอาหารท่านไม่ควรพลาดประสบการณ์ แช่ออนเซ็น (Onsen) เพื่อสุขภาพ

ให้ท่านได้ลงไปแช่ในบ่อน้ำร้อนด้วยร่างการเปลือยเปล่า

เพื่อเพิ่มความผ่อนคลายให้ร่างการจากความเมื่อยล้าต่างๆ และช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

ที่พัก: Hotel SEKIA ออนเซ็น หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)



วันที่ 5 คุมาโมโต้ – ท่าอากาศยานฟุกุโอะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 7)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอะ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ

(ระยะเวลาเดินทางไปสนามบินประมาณ 1ชม.)

11.35 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649

14.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่นเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม เป็นต้น

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการข้างต้นคำนวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30.50 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น

บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น

ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด

และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง 

ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด

หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)

ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

      - หรือส่งจอยทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน



      - หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน

      - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง25ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ)

โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง

มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.การชำระค่าบริการ

กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25 วันก่อนออกเดินทาง

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)

**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเ

มืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**

กรณีท่านมีเลขบัตรสมาชิก Royal Orchid Plus รบกวนแจ้งพร้อมส่งสำเนาพาสปอร์ต สะสมไมล์ได้50%

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน

ได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว

ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน 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

ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 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)

  จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง

เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)



4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง

เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ

และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

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 จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

ทั้งหมด

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน



ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม

และไม่สามารถรับประกันได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง

ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว

อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ

ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด

อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา

ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวด/คน/วันในวันทำทัวร์เต็มวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมทั้งทริปจำนวน2ขวด

15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา

8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก

จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว

ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้

และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ

ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)



17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง

ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว

อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 


