
 

เดนิทางทอ่งเทีย่วสบายๆดว้ยการบนิไทย TG 6 คนื 7 วนั 

เทีย่วเต็มๆ ชมใบไมเ้ปลีย่นสสีดุสวยตดิอันดับ5คนื5เมอืงของเกาะควิชวิ 

นอนพักอาบน ้าแรอ่อนเซน็4เมอืงดังของควิชวิและโรงแรมระดับ 5 ดาวเมอืงฟกุโุอกะอกี1คนื 

เทีย่วชมวถิชีวีติชนบทของชาวฟกุโุอกะแบบใกลช้ดิถงึ3หมูบ่า้น 

เดนิทางตามหาสถานทีถ่า่ยท าละครไทย“กลกโิมโน”   

ชมความโหดรา้ยของระเบดิปรมาณูพพิธิภัณฑร์ะเบดิปรมาณูนางาซาก-ิสวนสันตภิาพนางาซาก ิ 

เทีย่วชมประเทศแหง่ภเูขาไฟทีเ่มอืงเบปป ุภเูขาไฟอะโซะ 

เลีย้งอาหาร(ขนมปัง)นกนางนวลบนเรอืเฟอรร์ีข่า้มอา่วมัสซโึมโต ้

ชมน ้าทีใ่สสะอาดในทอ่ระบายน ้าเลีย้งปลาคารพ์เมอืงชมิาบาระ , แหลง่ตน้น ้าชริาคาวา่ 

ชมววิสวยๆบนสะพานโคโคโนเอะ ยเูมะ โอทสรึฮิาช ิSkywalk 

ชอ๊ปป้ิงสดุฟิลโทซพุรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต Tosu Premium Outlets 

วนัที ่11พฤศจกิายน 18 กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

20.30น.  พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมูขิาออกชัน้4โซนDเคานเ์ตอร ์D สายการบนิTHAI AIRWAY (TG)    

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็กกระเป๋า 

วนัที1่2พฤศจกิายน 18 ทา่อากาศยานฟกุโุอะ –- หบุเขาเมเป้ิลป่าแหง่ศลิปะ-สวนสนัตภิาพนางาซาก-ิ
พพิธิภัณฑร์ะเบดิปรมาณูนางาซาก-ินางาซาก ิ

01.00น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่TG:648 

08.00น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานฟกุโุอะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรณุาปรับนาฬกิา

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร**ส าคัญ 

ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใิหน้ าอาหารสดจ าพวกเนือ้สตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะม ี

โทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว น าทา่นเดนิทางสูฟ่กุโุอกะ เป็นเมอืงที่

ใหญท่ีส่ดุของเกาะควิช ู(Kyushu) และใหญเ่ป็นอนัดับ 6 ของประเทศญีปุ่่ น เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญ

ของญีปุ่่ นทา่อากาศยานฟกุโุอะกะแตเ่ดมิเป็นทีต่ัง้ของฐานทัพอากาศอติะซเุกะซึง่อยูใ่นเขตฮะกะตะ  

และตัง้อยูห่า่งจากสถานรีถไฟฮะกะตะไปทางทศิตะวนัออกประมาณ 3 กโิลเมตร ท าใหก้ารเดนิทาง

จากสนามบนิเขา้สูต่ัวเมอืงสะดวกสบายดว้ยรถไฟใตด้นิซึง่ใชเ้วลาเพยีง 10 นาท ีโดยทีน่ีเ่ป็นทา่

อากาศยานทีร่องรับทัง้เทีย่วบนิภายในประเทศและระหวา่ง  ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูห่บุเขาเมเป้ิล

ป่าแหง่ศลิปะ สิง่แวดลอ้ม และธรรมชาต ิForest Artหบุเขาเมเป้ิลป่าแหง่ศลิปะ เป็นสถานทีท่ีอ่ยูคู่่

กับแมน่ ้าและธรรมชาตมิาตัง้แตอ่ดตี เป็นพืน้ๆทีด่นิอดุมสมบรูณ์ แตด่ว้ยความเจรญิและการกอ่สรา้ง

ดว้ยคอนกรตี และ การใชปุ้๋ ยเคมแีละสารก าจัดศัตรพูชื และปลกูไมซ้ด๊ารแ์ละไซปรัสขึน้มาแทน ท า

ใหป่้าคอ่ยๆสงูเสยีพลังของธรรมชาตไิป มเีนือ้ทีป่ระมาณ 20 เฮกตารต์ัง้อยูบ่นพืน้ทีล่าดเขาทาง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องเทอืกเขาภเูขาภเูขาลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตอิันอดุมสมบรูณ์ณ ทีร่ะดับความสงู 

887 เมตรของภเูขา Sakureizan สถานทีแ่หง่นี ้สมาคม Hayashi Nori Juku Hirayuki Momiji" ได ้

ท าการดแูลรัษาป่าดว้ยการปลกูตน้ไม ้ท าการปรับปรงุดนิและหนิ พืน้ฟธูรรมชาตทิีม่นุษยไ์ดท้ าลาย



ไป ใหป่้ากลับมามาชวีติชวีาและสวยงามอกีครัง้ หบุเขาทีม่ตีน้เมเป้ิลกวา่หมืน่ตน้ชว่งใบไมเ้ปลีย่นสี

จะมสีสีรรทีง่ดงามมากทีส่ดุแหลง่หนึง่ของญีปุ่่ น 

    

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางตามหาสถานทีถ่า่ยท าละครไทย“กลกโิมโน”  ณ.ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ

Yutoku Inari Shrineศาลเจา้ยโูทคอุนิาร(ิYutoku Inari Shrine) สรา้งขึน้ในปี 1688 เป็นศาลเจา้

นกิายชนิโต ประจ าตระกลูนาเบะชมิะ(Nabeshima clan) ผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะ เป็น

ศาลเจา้อนิารทิีใ่หญแ่ละส าคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟชุมิอินิาร(ิFushi-mi Inari Shrine) 

ในเกยีวโต(Kyoto) และศาลเจา้คะซะมา่อนิาร(ิKasama Inari Shrine) ในอบิาระก(ิIbaraki)ดา้นบน

ของตัวศาลเจา้ ก็เป็นจดุชมววิทีส่วยงามอกีจดุหนึง่ โดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมผ้ล ิยามทีด่อกซากรุะ

บานสะพร่ัง และชว่งฤดใูบไมร้ว่ง ทีใ่บไมจ้ะเปลีย่นเป็นสสีม้แดง สว่นหนา้ศาลเจา้ก็ยังมสีะพานสี

แดงคูก่ับแมน่ ้าสายเล็กๆเป็นจดุถา่ยภาพทีส่วยงามเลยทเีดยีวศาลเจา้แหง่นีเ้ป็นทีป่ระทับของเทพ

เจา้ศักดิส์ทิธิ ์ทีป่ระชาชนตา่งนยิมไปสกัการะขอพรเกีย่วกับการเก็บเกีย่ว ความส าเร็จดา้นธรุกจิ และ

ความปลอดภัย สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรไ์ทยเรือ่ง “Time Line” และละครไทยเรือ่ง “กลกโิมโน” 

   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่วนสนัตภิาพนางาซาก ิ(平和公園)สวนทีส่รา้งขึน้หลังสงครามโลกครัง้ที่

สองเพือ่เป็นอนุสรณ์ใหท้กุคนร าลกึถงึความโหดรา้ยของสงคราม สวนแหง่นี้นอกจากจะเป็นสถานที่

ทีผู่ค้นมาแสดงความร าลกึและสวดมนตข์อพรแลว้ ยังเป็นทีเ่ดนิเลน่พักผอ่นเหมอืนกับ

สวนสาธารณะท่ัวไปอกีดว้ย รปูป้ันใหญใ่นสวนทีท่ าทา่แปลก ๆ นีก็้มคีวามหมายซอ่นอยู ่มอืขวาทีช่ ี้

ข ึน้ฟ้าหมายถงึระเบดิปรมาณู สว่นมอืซา้ยสือ่ถงึสนัตภิาพน่ันเอง สวนสนัตภิาพก็เป็นสถานทีห่นึง่ที่

จะท าใหเ้ราไดห้ลกีหนจีากความวุน่วายในเมอืงใหญม่าท าใจใหส้งบแลว้นกึยอ้นกลับไปในอดตี และ

ตระหนักถงึความส าคัญของสนัตภิาพในเวลาเดยีวกัน 

   

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้ชมพพิธิภัณฑร์ะเบดิปรมาณูนางาซาก ิNagasaki Atomic Bomb 

Museum 長崎原爆資料料館 พพิธิภัณฑร์ะเบดิปรมาณูนางาซาก(ิNagasaki Atomic Bomb 

Museum) จัดแสดงและรวบรวมขอ้มลูเหตกุารณ์ ซากชิน้สว่นสิง่ของตา่งๆ โดยเรยีงล าดับ



เหตกุารณ์ตัง้แตก่อ่นระเบดิปรมาณูลง จนถงึวนิาทแีหง่ความหายนะ ซึง่มหีลักฐานทีถ่กูวดีโีอบันทกึ

ไว ้ภาพถา่ยอาคารบา้นเรอืนทีพั่งยับเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรอืผูท้ีร่อดชวีติแตต่อ้งทนทกุขท์รมาน

จากสารกัมตภาพรังส ีเป็นโรคลคูเีมยี(มะเร็งเม็ดเลอืดขาว) ทีค่อ่ยๆครา่ชวีติผูค้นเหลา่นัน้ไปอกี

จ านวนมาก พพิธิภัณฑแ์หง่นีเ้ป็นสิง่เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสญูเสยีอันยิง่ใหญ ่ในวันทีน่างาซากิ

โดนพษิรา้ยของสารพลโูตเนยีมไปเกอืบทัง้เมอืง ภายในพพิธิภัณฑแ์บง่ออกเป็น 4 โซน                                                                      

โซน A. August 9,1945 จัดแสดงนทิรรศการเกีย่วกับทัศนยีภาพ และประเพณีตา่งๆของเมอืงนางา

ซากกิอ่นทีจ่ะโดนระเบดิปรมาณูถลม่ และนาฬกิาแขวนทีพั่งแลว้หยดุอยูท่ี ่11:02 น. คอืชว่งเวลา

ของการระเบดิ ทันททีีร่ะเบดิลงสูพ่ืน้ดนิประชาชนตา่งอยูใ่นความโกลาหล                                                                                                            

โซน B. Damages Caused by the Atomic Bombing จัดแสดงฉากการท าลายลา้งของระเบดิ

ปรมาณู ซึง่จะน าเสนอใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ใจถงึความน่าสะพรงึกลัวของระเบดิปรมาณูชนดินี ้                                                                  

โซน C. Toward a World free from Nuclear Weapons ใหผู้เ้ขา้ชมมสีว่นรว่มใหก้ารใหค้วาม

คดิเห็นเกีย่วกับสงครามอาวธุนวิเคลยีร ์ใหต้ระหนักถงึโลกทีป่ราศจากอาวธุเหลา่นีเ้พือ่ความสงบสขุ                                                      

โซน D. Video Room จัดแสดงภาพยนตรส์ารคดทีีเ่กีย่วขอ้งกับการทิง้ระเบดิปรมาณู และมี

นทิรรศการถามตอบ เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับเหตกุารณ์ครัง้นัน้ ถงึแมว้า่การเขา้ชมพพิธิภัณฑแ์หง่นีจ้ะ

ไดรั้บความรูส้กึหดหู ่แตก็่ท าใหผู้ค้นตระหนักไดถ้งึความสญูเสยี และภัยแหง่สงครามทีท่ าลายเพือ่น

มนุษยร์ว่มโลกเดยีวกัน 

 

   

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพั่ก โรงแรม ยาทาโร ่ออนเซ็น Yataro Onsen  Hotel (หรอืเทยีบเทา่) 

หลังอาหาร** เชญิทา่นอาบน ้าแรธ่รรมชาต ิ“อ็อนเซ็น” ทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ชาวญีปุ่่ นเชือ่กันวา่ใน

น ้าแรนั่น้จะอดุมไปดว้ยแรธ่าตทุีท่ าใหผ้วิพรรณสดใส สขุภาพด ีและยังมสีรรพคณุทางการรักษา

อาการปวดเมือ่ยตา่งๆได ้***   

วนัที1่3พฤศจกิายน 18 นางาซาก ิ-พพิธิภัณฑม์นิเิดจมิะ -สะพานแวน่ตา-หบุเขานรกแหลง่น ้าพรุอ้น-หมูบ่า้น
ซามไูรโบราณ ปลาคารพ์ -น่ังเรอืเฟอรร์ี ่-คมุาโมโต ้

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่ดจมิะ พพิธิภัณทช์มุชนเกา่ของชาวโปรตเุกส Dejima พพิธิภัณฑม์นิิ

เดจมิะ (Mini Dejima) ดดัแปลงจากโกดังเกา่ มแีบบจ าลองชมุชนบนเกาะเดจมิะในอดตี ซึง่เคย

เป็นชมุชนส าหรับพอ่คา้ชาวตา่งชาตทิีจ่ะเขา้มาตดิตอ่คา้ขายหลังจากทีญ่ีปุ่่ นไดม้กีารปราบกบฏชมิ

มาบาระและปิดประเทศผา่นมา 200 ปี ชมุชนเล็กๆ มกี าแพงและคนู ้าลอ้มรอบมอีาคารอยูห่ลายหลัง 

ทางเขา้ออกมเีพยีงทางเดยีว นอกจากนีย้ังมอีาคารแสดงนทิรรศการหลายหลัง โรงภาพยนตรท์ี่

บอกเลา่เรือ่งราวความเป็นมาของอาณาจักรดัตชใ์นแหง่นี ้ผูท้ีไ่ดน้ าเอาวทิยาการสมัยใหมเ่ขา้มาใน

ญีปุ่่ น เดจมิะ (Dejima) ตัง้อยูภ่ายในเมอืงนางาซากใินจังหวดันางาซาก ิซึง่จะมลีักษณะเป็นเกาะ 

เพยีงแตว่า่ไมไ่ดเ้ป็นเกาะทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิหากเกดิขึน้มาจากฝีมอืของมนุษยน่ั์นเองบอก

เลยวา่เป็นทีท่ีไ่มธ่รรมดาตัง้แตเ่ป็นเกาะทีไ่มไ่ดต้ามธรรมชาตแิลว้ เดจมิะถกูสรา้งขึน้ชว่งประมาณปี 



ค.ศ. 1636 เป็นหลายรอ้ยปี และภายหลังยังไดม้กีารประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ ซึง่เดมิทไีดส้รา้งขึน้

เพือ่เป็นทีอ่าศัยของชาวโปรตเุกตทีเ่ขา้มาท างานในประเทศญีปุ่่ น ตอ่มาเมือ่ชาวโปรตเุกตถกูสัง่ให ้

ยา้ยออก จงึมชีาวดัชทีเ่ป็นทัง้พอ่คา้ และคนงานยา้ยเขา้มาอยูแ่ทน จากการถกูประกาศเป็นเขต

อนุรักษ์นีเ่องท าใหม้กีารรักษาความเกา่แกข่องทกุๆสิง่บนพืน้ทีน่ีอ้ยา่งดเียีย่ม ท าใหย้ังมอีาคารแบบ

เกา่หลงเหลอือยูม่ากมาย ทัง้โกดังเก็บของ บา้นเรอืน โรงงานอตุสาหกรรม ก าแพง ประต ูอกีทัง้ยัง

มกีารสรา้งและตอ่เตมิอาคารขึน้มาเพิม่เพือ่รักษารปูลักษณ์ของเมอืงใหด้เูหมอืนเดมิอกีดว้ย 

    

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูส่ะพานแวน่ตามากาเนะบาช ิMeganebashi Brigde สะพานเมงาเนะเป็น

หนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและส าคัญของเมอืงนางาซาก ิซึง่สะพานหนิเกา่แกแ่หง่นีม้ชี ือ่ที่

เรยีกอยา่งไมเ่ป็นทางการจากนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนวา่สะพานแวน่ตา อันเนื่องมาจากสะพานโคง้

สองชว่งทีส่ะทอ้นภาพผวิน ้าเป็นวงคลา้ยกับรปูของแวน่ตาน่ันเอง โดยสะพานเมงาเนะถกูสรา้งขึน้

เพือ่ใชเ้ป็นทางขา้มแมน่ ้านากาจมิะ อันเป็นแมน่ ้าสายหลักของนางาซากน่ัินเอง ถกูสรา้งขึน้โดย

พระภกิษุจากวดัโคฟคุจุใินปี พ.ศ. 2177 ดว้ยหนิในสถาปัตยกรรมแบบจนีซึง่เป็นแหง่แรกในญีปุ่่ น

น่ันเองดว้ย  สะพานเมกาเนะบาช ิแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1634 เพือ่ทีจ่ะไวใ้ชแ้มน่ ้านาคาจมิะ

(Nakajima)ใหส้ะดวกมากยิง่ขึน้ แมต้อ่มาไดม้กีารสรา้งสะพานหนิเพือ่ขา้มแมน่ ้านาคาจมิะเพิม่ขึน้

อกีหลายสะพาน หากสะพานแหง่นีก็้ยังคงมคีวามส าคัญล าดับตน้ๆจากความงดงามอันเลือ่งชือ่จน

ตดิ1 ใน 3 สะพานหนิทีไ่ดรั้บยกยอ่งวา่สวยทีส่ดุในญีปุ่่ น 

   

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูห่บุเขานรกแหลง่น ้าพรุอ้นออนเซนอันเซน 雲仙温泉, Unzen Onsenหบุ

เขานรกแหลง่น ้าพรุอ้นออนเซนอันเซน (雲仙温泉, Unzen Onsen) เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วน ้าพรุอ้นที่

อยูใ่กลก้ับยอดเขาอันเซน(Mount Unzen)เป็นอกีหนึง่ออนเซนทีค่นรักออนเซนและธรรมชาตทิีต่อ้ง

มาเพราะออนเซนอันเซนแหง่นีจ้ะถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยบอ่น ้าพุรอ้น ท าใหห้ลายสว่นของเมอืงจะถกู

ปกคลมุไปดว้ยหมอกควนั ไอรอ้น กลิน่ก ามะถัน มาจากบอ่น ้าพรุอ้น ซึง่ทีน่ีเ่รยีกวา่นรก(Jigoku)ซึง่

ในอดตีเป็นสถานทีท่ีใ่ชป้ระหารชวีติกลุม่กบฏศาสนาครสิ แตเ่ดมิถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นเมอืงแหง่วดั ที่

เทยีบเทา่กับเมอืงวดัของภเูขาโคยะ(Koyasan) แตเ่มอืงเริม่เปลีย่นเป็นทีพั่กตากอากาศในยคุเมจิ

(Meiji) จงึท าใหก้ลายมาเป็นเมอืงตากอากาศส าหรับชาวตะวนัตกแหง่แรกของญีปุ่่ นนีเ่องจดุชมววิ 

และอนุเสาวรยีข์องชาวครสิเตยีนอกีดว้ย รวมไปถงึรา้นจ าหน่ายของฝาก รา้นอาหาร รา้นขนมและ 

ไขต่ม้ออนเซน นอกจากในชว่งฤดหูนาวแลว้ในชว่งฤดใูบไมผ้ล(ิชว่งเดอืนกลางเดอืนพ.ค. ถงึตน้ 

ม.ิย.) ทีด่อกอาซาเลยีหรอื กหุลาบพันปีก็จะบานสะพร่ังสวยงาม และดว้ยสชีมพหูวานๆ ของกหุลาบ

พันปี พรอ้มกับมไีอน ้าจางๆจากบอ่น ้าพรุอ้นตดัผา่น ก็ท าใหไ้ดบ้รรยากาศทีส่วยงามมาก อกีทัง้

ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ีบรเิวณหบุเขาเหลา่นีก็้จะกลายเป็นสสีม้ แดง เหลอืง ทีม่สีสีนัสวยงามให ้

ความรูส้กึอบอุน่    



       

เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นซามไูรโบราณ / Old Samurai Warriors’ Houses / 武家

屋敷  หมูบ่า้นปลาคารพ์島崎長崎の鯉道 เมอืงนีถ้นนทีเ่รยีกวา่ Carp Street (Koi No Mizube 

Michi)  ทีต่ัง้อยูท่ีเ่มอืงชมิาบาระ ใกล ้ๆ กับปราสาทชมิาบาระ ทีน่ีเ่คยเป็นทีพั่กอาศัยของเหลา่

ซามไูรในสมัยเอโดะ ในชว่งทีม่สีงครามบรเิวณนีถ้กูใชเ้ป็นทีพั่กอาศัยของกองก าลังพลทหารปืน จงึ

มอีกีชือ่นงึวา่เทปโปมาจ ิ(Teppou Machi) หรอื Gun Town ตลอดแนวก าแพงทีล่อ้มรอบหมูบ่า้น

เอาไวเ้ป็นหนิกวา่ 70 กอ้นเลยทเีดยีว โดยรอบของหมูบ่า้นและตัวบา้นยังคงถกูเก็บรักษาเอาไว ้

เหมอืนเดมิ ส าหรับเสน่หข์องทีน่ีก็่คอืถนนทีม่คีนู ้าไหลผา่นกลางมฝีงูปลาคารพ์ แหวกวา่ยไปทางคู

น ้าขา้งทาง มากกวา่ 1,500 ตัว แถมน ้านัน้เป็นน ้าสะอาดบรสิทุธิ ์ทีไ่หลมาจากแหลง่น ้าพธุรรมชาต ิ

เมอืงชมิาบาระถกูกอ่ตัง้ข ึน้เมือ่ปี 1978 ขึน้ชือ่ในเรือ่งแหลง่น ้าทีใ่สสะอาดมาตัง้แตย่คุโบราณ มกีาร

ขดุลอกคคูลองไปท่ัวหมูบ่า้น 

         

ไดเ้วลาน าทา่นน่ังเรอืเฟอรร์ี ่จากเมอืงชมิาบาระนางาซาก ิเดนิทางสู ่ทา่เรอืเมอืงคมุาโมโต ้ระหวา่ง

ทางทา่นจะเพลดิเพลนิกบัการใหอ้าหารแกฝ่งูนกนางนวลจ านวนมากทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณนัน้และบนิ

ตามมาสง่ทา่นจนถงึเมอืงคมุาโมโต ้ถา้หากตอ้งการลดระยะการเดนิทางและลดระยะเวลาระหวา่ง จ.

นางาซาก ิกับ จ.คมุาโมโตะนัน้ เรอืเฟอรร์ีต่อบโจทยน์ีแ้น่นอน วธิกีารนีเ้ร ิม่ตน้จากทา่เรอืชมิาบาระ 

(Shimabara Port) จ.นางาซาก ิไปยัง ทา่เรอืคมุาโมโตะ (Kumamoto Port) จ.คมุาโมโตะ ใช ้

เวลาแค ่30 นาท ีโดยประมาณ 

   

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ทีพั่ก โรงแรม คคินัุน ออนเซ็น Kikunan Hot Spring Hotel (หรอืเทยีบเทา่) 



หลังอาหาร** เชญิทา่นอาบน ้าแรธ่รรมชาต ิ“อ็อนเซ็น” ทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ชาวญีปุ่่ นเชือ่กันวา่ใน

น ้าแรนั่น้จะอดุมไปดว้ยแรธ่าตทุีท่ าใหผ้วิพรรณสดใส สขุภาพด ีและยังมสีรรพคณุทางการรักษา

อาการปวดเมือ่ยตา่งๆได ้***   

วนัที1่4พฤศจกิายน 18 คมุาโมโต ้- -ปราสาทสวนคมุาโมโตะ-สวนซยุเซนจ-ิแหลง่ตาน ้าชริาคาวา่-ภเูขา
ไฟอะโซะ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม                                                                                           

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูป่ราสาทคมุาโมโต ้(熊本城 - Kumamoto Castle)น าทา่นชม                                                                                             

สวนปราสาทคมุาโมโตะ·ปราสาทการเ์ดน้Kumamoto Castle Park · Castle Gardenปราสาทคมุา

โมโต ้(熊本城 - Kumamoto Castle) นัน้เริม่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1601-1607 ในชว่งปลายยคุเซน

โกก ุ(Sengoku Period : 1467-1603) สมัยทีไ่ดเมยีวคะโตะ คโิยะมะซะ (Kato Kiyomasa) ได ้

ขึน้มาเป็นผูป้กครองเมอืงคมุาโมโต ้ซึง่อดตีนัน้ไดเมยีวผูน้ีเ้คยเป็นนักดาบอันเกง่กาจมากอ่น เขาได ้

ใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์อันชาญฉลาดมาวางโครงสรา้งของปราสาทและกอ่สรา้งปราสาทคมุาโม

โตห้ลังนีข้ ึน้อยา่งยอดเยีย่ม ตัวปราสาทนัน้ไดรั้บการออกแบบเพือ่เป็นป้อมปราการป้องกันการท า

สงครามไดอ้ยา่งเหนอืชัน้โดยในรายละเอยีดตา่งๆ นัน้อยูบ่นพืน้ฐานการวางแผนโครงสรา้งทีค่ดิคน้

มาอยา่งด ีรวมไปถงึก าแพงหนิทีรู่จั้กกันดใีนนาม Musha-gaeshi ซึง่ถอืเป็นสว่นส าคัญของ

ยทุธศาสตรก์ารรบทีเ่ยีย่มยอด โดยตัวก าแพงทีแ่ข็งแกรง่นัน้มคีวามสงูกวา่ 13.5 เมตร มอีาคารไม ้

ส าหรับตรวจการอยูด่า้นบน มจีดุปลอ่ยหนิส าหรับป้องกันขา้ศกึ ตัวก าแพงนัน้ลอ้มรอบอาณาเขต

ชัน้ในซึง่จดุศนูยก์ลางก็คอืตัวปราสาทคมุาโมโตท้ีย่นืตระหงา่นอยูบ่นเนนิเขาอยา่งโดดเดน่อันถอื

เป็นชยัภมูทิีย่อดเยีย่มมาก 

   

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูส่วนซยุเซนจ(ิSuizenji Jojuen) นับเป็นสวนสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทท้ีม่ี

ชือ่เสยีงโดง่ดังทีส่ดุของจังหวดัคมุาโมโตเ้ลยดว้ยรปูแบบการตกแตง่อยา่งงดงามทีล่งตัวสดุๆ 

ภายในมสี ิง่ปลกูสรา้งตา่งๆ รวมไปถงึยอ่สว่นของหลายๆสิง่ทีม่เีชือ่เสยีงของญีปุ่่ น ไมว่า่จะเป็น ภเูขา

ไฟฟจู ิทะเลสาบบวิะ ศาลาไม ้และสะพานหนิ อกีทัง้ยังมสีตัวน่์ารักๆอยา่งนกกระเรยีน หงส ์และ

ปลาคารฟ์ใหไ้ดเ้ห็นอยูบ่รเิวณบอ่น ้าทีอ่ยูภ่ายในสวนอกีดว้ย นอกจากนีภ้ายในมทีางเดนิเป็นวงกลม

รอบสวน ทีเ่ป็นแบบจ าลองของถนนโทไคโดะ(Tokaido) ถนนสายทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยเอโดะ

(Edo) โดยสวนแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ประมาศตวรรษที ่17 จากตระกลู โฮโซกาวา่(Hozokawa)ทีเ่รอืง

อ านาจในชว่งเวลานัน้ เรยีกไดว้า่เป็นสวนทีทั่ง้งดงามและยังมหีลายๆสว่นทีน่่าสนใจน่ามาเทีย่วชม

เมือ่มาเยอืนยังคมุาโมโตเ้ลยทเีดยีว 

   

 



เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นชมแหลง่ตาน ้าชริาคาวา่Shirakawa Suigen Spring (น ้าพ)ุ白川水源（湧

水）แหลง่ตน้น ้าชริาคาวา่ เป็นแหลง่น ้าทีม่ชี ือ่เสยีงมาก และไดรั้บการคัดเลอืกจากส านักงาน

สิง่แวดลอ้มจากแหลง่น ้าอืน่ๆ กวา่รอ้ยแหง่ใหเ้ป็นหนึง่ในสดุยอดแหลง่น ้าบรษัิทของญีปุ่่ นอกีดว้ย 

แหลง่น ้าแหง่นีผ้ลติน ้าพทุีอ่ณุหภมู ิ14 องศา ในปรมิาณ 60 ตันตอ่นาท ีน ้าทัง้หมดถกูสง่ล าเลยีงไป

ยังตัวเมอืงคมุาโมโต ้ทีน่ีเ่ราสามารถทีจ่ะตวงน ้าจากแหลง่น ้าแหง่นีก้ลับบา้นได ้และยังมนี ้าทีผ่า่น

กระบวนการทางความรอ้นแลว้ขายอกีดว้ยเป็นแหลง่ชมภาพน ้าเวลาผดุขึน้มาจากใตด้นิ วา่กันวา่เป็น

น ้าทีอ่รอ่ยทีส่ดุในญีปุ่่ น อนุญาตใหผู้ม้าทอ่งเทีย่วสามารถตักกลับไปได ้ดา้นขา้งยังมศีาลเจา้บชูา

เทพแหง่น ้าอกีดว้ย 

        

 ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูภ่เูขาไฟอะโซะ (阿蘇山, Asosan) ตัง้อยูใ่นใจกลางเกาะควิช(ูKyushuใน

จังหวดัคมุาโมโต(้Kumamoto) เรยีกไดว้า่เป็นภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในจังหวดัคมุาโมโต ้ไม่

เพยีงแคช่ือ่เสยีงระดบัจังหวดั แตย่ังมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของภมูภิาคควิชแูละยังเป็นหนึง่ใน

ภเูขาไฟทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกเลย ภเูขาไฟแหง่นีนั้น้เป็นภเูขาไฟทีย่ังไมด่ับตรงกลางของ

ปลอ่ยภเูขาไฟบนยอดเขาจะมอียูห่ลายปลอ่งดว้ยกนั หนึง่ในนัน้คอืปากปลอ่งภเูขาไฟนาคาดาเกะ

(Nakadake) ซึง่เป็นปากปลอ่งภเูขาไฟทีส่ามารถเขาถงึได ้แตค่วรเช็คสถานะของปลอ่งภเูขาไฟ

กอ่นมาทกุครัง้ ถา้ปรมิาณกา๊ซพษิทีอ่อกมาจากปลอ่งภเูขาไฟอาจจะมากเกนิไปหรอืภเูขาไฟแสดง

ความเสีย่งวา่อาจจะปะทขุึน้มาก็อาจจะปิดได ้แตถ่งึแมจ้ะเปิดใหบ้รกิารตามปกตบิรเิวณปากปลอ่งก็

จะมกีา๊ซอยูม่าก ผูท้ีเ่ป็นโรคเกีย่วกับทางเดนิหายใจความหลกีเลีย่ง  บรเิวณรอบๆภเูขาไฟอะโซะววิ

สวยงามมากๆ เนือ่งจากมเีมอืงชนบทเล็กๆและนาขา้ว กระจายตัวกันอยูต่ามรอบนอกของ

ภเูขาอะโซะ บรรยากาศจะเป็นแนวธรรมชาตแิบบแถบชนบทแบบญีปุ่่ นแท ้ๆ  ใกล ้ๆ กับปากปลอ่ง

ภเูขาไฟนาคาดาเกะ จะมทีุง่กวา้งใหญ(่Kusasenri)ทีป่กคลมุไปดว้ยหญา้ทีม่วีวัและมา้อยู ่ในชว่ง

เดอืนมนีาถงึเดอืนธันวาคมจะมใีหบ้รกิารขีม่า้ไปรอบๆบรเิวณดว้ย  

   

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ทีพั่ก โรงแรมคคิชุแิกรนด ์Kikuchi Grand Hotel (หรอืเทยีบเทา่) 

หลังอาหาร** เชญิทา่นอาบน ้าแรธ่รรมชาต ิ“อ็อนเซ็น” ทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ชาวญีปุ่่ นเชือ่กันวา่ใน

น ้าแรนั่น้จะอดุมไปดว้ยแรธ่าตทุีท่ าใหผ้วิพรรณสดใส สขุภาพด ีและยังมสีรรพคณุทางการรักษา

อาการปวดเมือ่ยตา่งๆได ้***   



วนัที1่5พฤศจกิายน 18 คมุาโมโต ้– หบุเขาคคิจุเิคโคะค-ุแกรนดแ์คนยอนควิชวิ-เสน้ทางไฮรเ์วยใ์บไมเ่ปลีย่น
สรีมิเชงิเขา-เบปป ุ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม                                                                     

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูห่บุเขาคคิจุเิคโคะค ุ(Kikuchi Gorge) ตัง้อยูต่รงหัวมมุของอทุยาน

แหง่ชาตอิาโสะคจุ ูเป็นแอง่น ้าทีม่คีวามยาวกวา่ ４ กโิลเมตร บางคนเรยีกทีแ่หง่นีว้า่แหลง่น ้าคคิจุ ิ

และไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นแหลง่น ้าทีโ่ดง่ดังในญีปุ่่ น เป็นสถานทีท่ีม่คีวามสวยงามตดิ 100 อับดับแรก

ของญีปุ่่ น แมก้ระท่ังในฤดรูอ้น อณุหภมูขิองน ้ามคีวามเย็นถงึ 13 องศาเซลเซยีส เป็นทีท่ีเ่หมาะ

ส าหรับการพักผอ่นในชว่งฤดรูอ้น ทีน่ีม่ทัีง้แมกไม ้และพันธุน์กทีห่ลากหลาย มนีกมากถงึ 50 กวา่

สายพันธุใ์หไ้ดช้ม เป็นทีท่ีไ่ดรั้บการนยิมมากส าหรับการมาดนูก ธารน ้าทีไ่หลผา่นระหวา่งชอ่งหนิ 

สวยงามดว้ยใบไมแ้ดงจากป่าดบิโดยรอบและยังมทีางเดนิเทา้ใหเ้ราสามารถเดนิเลน่ได ้ถา้หากใคร

มากับผูพ้กิาร สามารถแจง้กับเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทีจ่ะเขา้ไปจอดรถดา้นในได ้

   

 ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูแ่กรนดแ์คนยอนในควิชTูaikan peak . Grand Canyon in 

Kyushu“Soyokyo” เป็นหบุเขาลกึรปูตัว U ทีม่แีมน่ ้าไหลผา่นอยูต่รงกน้หบุเขา หบุเขาแหง่นีอ้ยู่

บรเิวณทีร่าบสงูซึง่มคีวามสงูอยูท่ี ่550 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล เชือ่มตอ่กับขอบทางใตข้องภเูขา 

Aso หนา้ผาชนัทีต่ัง้อยูท่ีค่วามสงูประมาณ 200 เมตร ทอดยาวถงึประมาณ 10 กโิลเมตร ถอืเป็นหบุ

เขาทีท่อดตัวยาวเป็นรปูตัว U ซึง่เป็นทัศนยีภาพทีห่าดไูมไ่ดง้า่ยๆในประเทศญีปุ่่ นที ่“Soyokyo” ยัง

มแีหลง่ตน้น ้าทีม่ชี ือ่วา่ Funanokuchi ทีม่หีนา้ตาเหมอืนรปูครกแบบญีปุ่่ น ซึง่เป็นอกีหนึง่แหลง่

ทอ่งเทีย่ว unseen ทีย่ังไมค่อ่ยมใีครรูจั้กแตค่วามงามไมท่ าใหผ้ดิหวงัอยา่งแน่นอน ทีต่น้น ้าแหง่นี้

จะเป็นหนิผาสดี า ซึง่เมือ่ยา่งเขา้สูฤ่ดใูบไมเ้ปลีย่นส ีภาพของใบไมเ้ปลีย่นสจีะตัดกับสดี าของหนิผา

เป็นทวิทัศนท์ีน่่าประทับใจ แถมน ้าทีเ่กดิจากตน้น ้าแหง่นีย้ังไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นน ้าทีบ่รสิทุธิม์าก

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในจังหวดัคมุาโมโตะอกีดว้ย ใครทีช่อบทอ่งเทีย่วชมความงามจากธรรมชาต ิลองแวะ

มาสมัผัสกับความงามแหง่ฤดใูบไมร้ว่งกันไดท้ีห่บุเขา “Soyokyo” แกรนดแ์คนยอนแหง่ควิช ู

    

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

  ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางตามเสน้ทางไฮรเ์วยใ์บไมเ่ปลีย่นสรีมิเชงิเขา Autumn leaves line 

Highway   แวะใหท้า่นไดส้มัพัสกับววิสดุฟิลของใบไมเ้ปลีย่นสตีามจดุชมววิรมิเชงิเขา 

    



สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส้ะพานโคโคโนเอะ ยเูมะ โอทสรึฮิาช ิSkywalk สะพานโคโคโน

เอะ ยเูมะ โอทสรึฮิาช ิเป็นสะพานแขวนส าหรับคนเดนิทีม่คีวามยาวทีส่ดุและสงูทีส่ดุในญีปุ่่ น ตัง้อยู่

ในจังหวดัโออติะในเขตควิช ูซึง่บรเิวณรอบๆสะพานนัน้คอืทวิทัศนข์องธรรมชาตอิันงดงาม สามารถ

มองเห็นน ้าตกอันเลือ่งชือ่ รวมทัง้ตน้เมเป้ิลสสีนัสดใสในฤดใูบไมร้ว่งไดอ้กีดว้ย จากสะพานคณุ

สามารถเห็นน ้าตกชนิโดอทุีไ่ดรั้บเลอืกใหเ้ป็นหนึง่ในรอ้ยน ้าตกของญีปุ่่ น ในฤดใูยไมร้ว่ง คณุยัง

สามารถเพลดิเพลนิกับภาพทีส่วยงามของใบไมเ้ปลีย่นสใีนหบุเขาควิซอู ิตรงกลางของสะพานท า

จากโครงสรา้งลกูกรงทีค่ณุสามารถมองเห็นพืน้ดนิใตเ้ทา้ของคณุ หอเปิดจนถงึ17.30น.ในฤดรูอ้น 

   

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ทีพั่ก  BEPPU ホテル風月ＨＡＭＭＯＮＤ HOTEL (หรอืเทยีบเทา่) 

หลังอาหาร** เชญิทา่นอาบน ้าแรธ่รรมชาต ิ“อ็อนเซ็น” ทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ชาวญีปุ่่ นเชือ่กันวา่ใน

น ้าแรนั่น้จะอดุมไปดว้ยแรธ่าตทุีท่ าใหผ้วิพรรณสดใส สขุภาพด ีและยังมสีรรพคณุทางการรักษา

อาการปวดเมือ่ยตา่งๆได ้***   

วนัที1่6พฤศจกิายน 18 นางาซาก-ิสวนโกลเวอรก์ารเ์ดน้-ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร-ิหบุเขาเมเป้ิลป่าแหง่ศลิปะ-
โทซพุรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูส่วนสตัวธ์รรมชาต ิTakasakiyama สวนสตัววทิยาธรรมชาตทิาคาซากยิา

มะตัง้อยูร่ะหวา่งเมอืงโออติะและเมอืงเบปป ุทีน่ีม่ลีงิป่าประมาณ1,500 ตัว (ลงิกังญีปุ่่ น) สามารถ

แบง่ไดเ้ป็น สองกลุม่ ซึง่จะรวมกันทีจ่ดุใหอ้าหารภายในสวน ดังนัน้คณุจงึสามารถดนูสิยัของลงิป่า

ไดอ้ยา่งใกลช้ดิ เจา้หนา้ทีข่องทางสวนจะใหอ้าหารทีท่ าจากขา้วสาลแีกล่งิทกุ ๆ 30 นาท ีกจิกรรม

ทีไ่ดรั้บความนยิมคอืการทีเ่จา้หนา้ทีใ่หม้ันฝร่ังแกล่งิ ซึง่จะจัดวนัละสองครัง้เมือ่มกีารเปลีย่นกลุม่ลงิ 

ในกจิกรรมนีล้งิจ านวนมากมายจะมารวมตัวกันทีจ่ดุใหอ้าหาร และไมอ่นุญาตใหก้ระท าการใด ๆ ที่

เหมอืนเป็นการขูล่งิเชน่ การสมัผัส การจอ้งตาลงิ หรอืการท าใหล้งิตกใจ เนือ่งจากลงิทีอ่ยูใ่นทา

คาศะกยิามะเป็นสตัวป่์า ดังนัน้การกระท าดังกลา่วอาจท าใหล้งิเขา้ท ารา้ยนักทอ่งเทีย่วได ้และไม่

อนุญาตใหใ้หอ้าหารแกล่งิอกีดว้ย คณุสามารถรับฟังการอธบิายพฤตกิรรมของลงิจากเจา้หนา้ที ่และ

สนุกสนานกับกจิกรรมตา่ง ๆ ตลอดทัง้ปีซึง่จะท าใหค้ณุไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกับธรรมชาต ิ

   

 



จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เบปป ุ(Beppu) เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเขตจังหวดัโออติะ ทางชายฝ่ังตะวนัออก

เฉียงใตข้องเมอืงฟกุโุอกะ เมอืงแหล่งน ้าแรแ่ละน ้าพรุอน้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะควชิแูละมี

ประสทิธภิาพในการรักษาโรคไดด้ว้ยเป็นเมอืงทีม่อีอนเซ็นมากทีส่ดุในญีป่นุ น าทานชมบอ่น ้าแรจ่โิค

กหุรอืเรยีกวา่จโิคกเุมงรูบิอ่น ้าแรธ่รรมชาตทิีม่สีสีนัตระการตา บา้งสแีดง บา้งสเีขยีว บา้งสฟ้ีา บา้ง

เป็นบอ่โคลนเดอืดทีอ่ัดแน่นดว้ยแรธ่าตเุขม้ขน้  

    

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  เมอืงยฟุอุนิ (Yufuin) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กแตเ่รยีบงา่ยท่ามกลางธรรมชาตซิ ึง่ข ึน้ชือ่ในเรือ่ง

ของน ้าพรุอ้น(YufuinVillage)หมูบ่า้นจ าลองสไตลย์โุรป เป็นบา้นอฐิทีแ่สนคลาสสคิเรยีงรายอยูบ่น

ถนน สายเล็กๆประดับประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิ และยังเป็นหมูบ่า้นหัตกรรม ตน้ก าเนดิ   

OTOP  ภายในจะมหีมูบ่า้นมรีา้นคา้การฝีมอืมากมายใหท้า่นชมรา้นเครือ่งแกว้รา้นขนมญีป่นุ ปรงุ 

สดๆรอ้นๆ และใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึมากมาย และดา้นในยังมFีlora Village เป็นทมีปารค์

สไตลย์โุรป ทีต่กแตง่ไดอ้ยา่งน่ารักและลงตัวและดา้นหลังหมูบ่า้นแหง่นีท้า่นสามารถเห็นววิ

ทะเลสาบขนาดเล็กทีล่อ้มดว้ยธรรมชาตทิวิเขาอันสวยงามนับวา่เป็นอกีบรรยากาศทีน่่าบันทกึภาพ

เป็นทีร่ะลกึดว้ยเชน่กันถอืเป็นไฮไลทห์นึง่ประจ าเมอืงยฟุอูนิดว้ย 

   

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่วนผลไมน้ากาจมิะ ใหท้า่นไดช้มิลกูพับ柿(中島農園 かき狩り

と試食) สดๆกรอบๆหอมหวานรสชาตสิดุอรอ่ย และใหท้า่นไดซ้ือ้ฝากทีบ่า้นไดอ้กี 

    

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูโ่ทซพุรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต Tosu Premium Outletsโทซพุรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต

(Tosu Premium Outlets) เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ ่มรีา้นคา้ของแบรนดช์ัน้น าและแบ

รนดท์อ้งถิน่มากกวา่ 150 รา้น เชน่ Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, 

Nike, New Balance, Samsonite และอืน่ๆอกีมากมาย มาทีน่ีส่ามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ 



ผูช้าย และเด็กเล็ก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์โดยแตล่ะรา้นก็จะมี

โปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

   

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูโ่รงงานเบยีรอ์าซาฮฮิากาตะ (Asahi Beer Hakata Factory)ทีน่ี่

เป็นโรงเบยีรข์นาดใหญใ่นประเทศทีใ่ชร้ะบบพลังงานแสงอาทติยท์ีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม การทัวร์

โรงงานเริม่จากการดวูดิโิอการรเิริม่โรงเบยีรน์ีใ้นจอขนาดใหญ่ ตอ่จากนัน้ก็สามารถชมนทิรรศการ

วตัถดุบิ และสายการผลติกระป๋องอาซาฮเีบยีรซ์ปุเปอรด์ราย การมาชมทีน่ีเ่ป็นการเปิดหเูปิดตา

เกีย่วกับการผลติเบยีรไ์ดด้ทีเีดยีวการเขา้ชมการผลติเบยีรใ์นบรเิวณโรงงานนัน้จะมกีารจ ากัดเรือ่ง

ของเวลาและการเขา้ไปเยีย่มชมตอ่ครัง้จะจ ากัดจ านวนคนมากทีส่ดุ 50 คนและนักทอ่งเทีย่ว

ชาวตา่งชาต ิหากตอ้งการเครือ่งอธบิายเป็นภาษาอังกฤษ จนีกลาง เกาหล ีใหบ้อกกับเจา้หนา้ที่

ตอนทีล่งทะเบยีน ก็จะสามารถใชเ้ครือ่งอธบิายภาษาได ้แตเ่ครือ่งเหลา่นีก็้มจี านวนจ ากัด ทางทีด่ี

ควรจะถามกับเจา้หนา้ทีด่แูลตรงทีรั่บลงทะเบยีนกอ่นการชมิเบยีร ์ซึง่ไดม้กีารจัดสถานทีส่ าหรับ

ทดลองชมิเบยีรแ์ถมยังมกีับแกลม้ไวใ้หแ้กลม้เบยีรก์ันแบบฟรีๆ อกีดว้ย ซึง่สามารถใชเ้วลาในจดุนีไ้ด ้

ทา่นละ20นาท ีและสามารถดืม่เบยีรไ์ดไ้มเ่กนิทา่นละ3แกว้สว่นทา่นทีไ่มด่ืม่เบยีรโ์รงงานก็ไดม้กีาร

จัดเครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอรจ์ าพวก calpis ,มซิยึะ ไซเดอรเ์อาไวใ้หไ้ดเลอืกดืม่ 

   

หลังจากการชมิเบยีรแ์ลว้เดนิเขา้สูห่อ้งอาหารในโรงงานเบยีรเ์พือ่ทานอาหารค า่แบบสดุๆทัง้อาหาร   

หมอ้ไฟชาบชุาบแุบบไมอ่ัน้ทัง้อาหารและเครือ่งดืม่ทกุชนดิ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพั่ก Hilton Fukuoka Seahawks โรงแรม ฮลิตัน ฟกุโุอกะ ซ ีฮอวก์(หรอืเทยีบเทา่) 

 

วนัที1่7พฤศจกิายน 18 ฟกุโุอกะ- กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30น. เดนิทางสูส่นามบนิฟกุโุอกะ 

11.40น.  ออกเดนิทางสูก่รงเุทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG649 

14.40น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ โดยสวสัดภิา 



 

   

 

 ผูใ้หญ ่ เด็ก มเีตยีง ไมม่ตีั๋วเครือ่งบนิ พักเดีย่ว 

สมาชกิสมาคมฯ 62,500 บาท 62,500 บาท 41,200 บาท 18,000 บาท 

เพือ่นสมาชกิ 65,800 บาท 65,800 บาท 44,500 บาท 18,000 บาท 
 

หมายเหต ุ

ราคาทัวรค์ดิจากอตัราแลกเปลีย่นที ่10,000เยน  / 3,000 บาท  ราคาทัวรไ์มม่รีาคาเด็ก 

 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่วทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

3.1  กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2  กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิการเดนิทาง ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด 

4.1  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด และคา่ออกตั๋วเครือ่งบนิ 

4.2  ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4.3  ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตี

มัดจ าทีน่ั่งกับสาย การบนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนื

เงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4   กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิ

กฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของ



เจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถ

ใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดทั้ง้ส ิน้** 

4.5  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อัตราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนน

จากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้ง

กระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาร

หอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4.  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละ

ออลนปิปอน 2 ใบ ใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่ี

การเรยีกเก็บ 

6.  คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุ

ประกันสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู

เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1.  คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้ับคนไทย ผู ้

ทีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่

โทรศัพท ์ 



3.  คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4.  คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5.  คา่ทปิส าหรับคนขบัรถ/มคัคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ 

6.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทาง

บรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้ับลกูทัวร ์แตทั่ง้นีข้ ึน้อยูก่ับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1.  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2.  สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด 

บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3.  ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และ

อืน่ๆ) 

4.  ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2.  กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การ

พ านักระยะสัน้ 

3.  ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4.  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศและไมเ่ขา้ ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2.  ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ 

5.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 



7.  ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 

การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


