52/20 Soi Sukhumvit 3, Sukhumvit 3 Rd, Klongtoey – Nua, Wattana, Bangkok 10110,Thailand
Tel: 02-255-0850, 02-255-0851 Fax: 02-255-0857 Email: info@thanks-corp.com

Kyoshu – Fukuoka – Kumamoto – Aso

5day 3Night
วันที่ 1

กรุ งเทพฯ – สนามบินฟุกุโอกะ

22.00 น.
01.25 น.

พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลย 8 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
ออกเดินทางสูส่ นามบินฟุกโุ อกะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยเทีย่ วบิน TG 682

วันที่ 2

ปราสาทคุมาโมโต้ -ช่ องแคบทาคาจิโฮะ - นา้ ตกมานาอิ – ศาลเจ้ าทาคาจิโฮะ

เช้ า

นาท่านเดินทางสูเ่ มืองคุมาโมโต้ ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันตกของจังหวัด มีแม่น ้าชิระคะวะไหลผ่าน เคย
เจริ ญรุ่งเรื องระหว่างศตวรรษที่ 17 – 19 ในฐานะเมืองแห่งปราสาท ปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางการปกครอง
เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวทางตอนกลางของภูมิภาคคิวชู นาเข้ าชม ปราสาทคุมะโมโตะ (Kumamoto
Castle) ถูกสร้ างเสร็ จในปี ค.ศ. 1607 โดยเจ้ าเมืองชื่อ Kato Kiyomasa ใช้ เวลาในการก่อสร้ าง 7 ปี แต่ถกู
เผาทาลายจากการสู้รบในปลายศตวรรษที่ 19 เหลือแต่ฐานหินกาแพงโดยรอบ และป้อมปื นยังคงสภาพเดิม
ต่อมาได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ และสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ในปลาย
ศตวรรษที่ 19 ถูกสร้ างขึ ้นใหม่มีหอคอยสูง 6 ชัน้ ปั จจุบนั นักท่องเทีย่ วสามารถขึ ้นชันบนสุ
้
ดของปราสาทสวยที่
มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปนุ่
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาทุกท่านเดินทางมุง่ หน้ าสูช่ ่ องแคบทาคาจิโฮะ ซึง่ เป็ นช่องแคบซึง่ เป็ นโตรกธารน ้าทีเ่ กิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟในครัง้ อดีตกาล บริ เวณนี ้มีความสวยงามซึง่ สองข้ างทางเต็มไปด้ วยต้ นไม้ เขียวขจี ชาวญี่ปนุ่ มักจะพา
กันมานัง่ พายเรื อแคนนูหรื อ นัง่ เรือชมความสวยงามของสองข้ าง นอกจากนี ้ท่านจะได้ ถ่ายรูปคูไ่ ฮไลต์ของทา
คาจิโฮะ คือ “นา้ ตกมานาอิ” ที่ตกจากภูเขา จากนันน
้ าท่านชม “ศาลเจ้ าทาคาจิโฮะ” เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ที่
เต็มไปด้ วยรูปแกะสลักเทพเจ้ าจากต้ นสนซีดาร์ ที่เสมือนหนึง่ ว่าเป็ นเทพที่คอยปกปักรักษาสถานที่แห่งนี ้

เย็น

เช็คอินที่ Kumamoto Castle Hotel หรื อ โรงแรมระดับเทียบเท่า
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย ซึง่ บริ เวณโดยรอบของโรงแรมมีร้านอาหารและแหล่งช็อปปิ ง้ มากมาย

วันที่ 3

อะโส – อะโสะฟาร์ มแลนด์ –ภูเขาไฟอะโสะ (นั่งกระเช้ า)- นา้ พุร้อนทารุทามะ – นา้ พุร้อนจิโกะกุ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม (2)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองอะโสะ เข้ าชมที่อาโสะฟาร์ มแลนด์ อุทยานแห่งชาติอาโสะมีพื ้นที่กว้ างใหญ่
เพลิดเพลินได้ ทงวั
ั ้ นกับแหล่งช็อปปิ ง้ ร้ านอาหาร บ่อน ้าร้ อน ธรรมชาติ และที่พกั เป็ นรูปโดมน่ารัก ท่านสามารถ
เพลิดเพลินกับการเก็บเห็ดที่มมี ากกว่า10 ชนิด และเลือกซื ้อขนมที่ทาจากสตอเบอร์ รี่สดๆจากไร่ได้

เที่ยง

รับประทานอาหารกาลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นาทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอาโสะ เป็ นสถานที่เข้ าชมปากปล่องภูเขาไฟที่ยงั ไม่ดบั แห่งเดียวในโลก ควันสี
ขาวที่พวยพุง่ ขึ ้นมากับการประทุที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากภูเขา นักท่องเที่ยวสามารถขึ ้นไปแล้ วเดินชมได้ ถงึ
ปากปล่องที่กว้ างที่สดุ ในโลกแห่งนี ้ จากนันน
้ าท่านชม นา้ พุร้อนทารุ ทามะ และ นา้ พุร้อนจิโกะกุ หรื อ "หุบ
เขานรก (Mountain Hell)" ตังอยู
้ ใ่ กล้ บอ่ ทะเลเดือดและบ่อโคลนเดือด ที่นี่จะมีน ้าพุร้อนพุง่ ออกมาจากโขด
หิน เกิดเป็ นกลุม่ ควันขาวปลิวขึ ้นไปบนท้ องฟ้าเสียงดังฟู่ ๆอยูต่ ลอดเวลา บางคนบอกว่าเป็ นเสียงจากนรก

เย็น

เข้ าเช็คอินที่ Sanai kogen hotel (Kurokawa onsen) or Similar hotel (Tsuedate onsen hizen)
และ รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั (4)

วันที่ 4

ฟุโกโอกะ - คาแนลซิตฮี ้ ากาตะ – พิพิธภัณฑ์ แห่ งชาติคิวชู – Free time
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เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม (5)
เดินทางจากคุโรกะวะสูเ่ มืองฟุโกโอกะ นาท่านไปย่านช็อปปิ ง้ ทีค่ าแนล
ซิตีฮ้ ากาตะ เพลิดเพลินกับเลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้ านอาหาร
ขนม กล้ องถ่ายรูป เครื่ องสาอางญี่ห้อดังของทางญี่ปนและของที
ุ่
่ระลึก
จานวนมาก และ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

จากนันเดิ
้ นทางเข้ าชม พิพิธภัณฑ์ แห่ งชาติควิ ชู เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่แสดง
เนื ้อหาเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมญี่ปนุ่ ที่เกิดจากการแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้ านในเอเชีย” มี
ชิ ้นงานแสดงถึงประวัติศาสตร์ การแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรมประมาณ 800 ชิ ้น จากนันน
้ าทุกท่านเดินทางสู่
ศาลเจ้ าดะไซฟุเท็นมังกูเป็ นศาลเจ้ าที่มีผ้ คู นจานวนมากมายแวะเวียนกันมาสักการะบูชาเทพเจ้ าแห่งความรู้
วิชาการ ซึง่ มีทมี่ าจากนักการเมืองที่เป็ นอัจฉริ ยะท่านหนึง่ ในสมัยเฮอันที่ถกู ลดตาแหน่งด้ วยแผนการชัว่ ร้ าย
ของฝ่ ายอื่นจนเป็ นเหตุให้ ต้องเสียชีวติ ลง ณ สถานที่แห่งนี ้ จากนันมาท
้
าให้ เขาได้ รับการยกย่องว่าเป็ นเทพเจ้ า
แห่งวิชาการและศาสตร์ ความรู้ เนื่องจากเขามีพรสวรรค์ด้านการเขียนมาตังแต่
้ ยงั เยาว์ สาหรับใครที่มีโอกาส
ได้ มาที่นี่ก็แนะนาให้ มาไหว้ เทพเจ้ าขอพรเป็ นสิริมงคลหรื อเสีย่ งเซียมซี นอกจากนี ้ยังสามารถเที่ยวชมศาลเจ้ า
ที่มีความสวยงาม เหมาะแก่การเก็บภาพบรรยากาศที่นา่ ประทับใจอีกด้ วย

เย็น

จากนันน
้ าทุกท่านเดินทางเข้ าเช็คอินที่โรงแรม Solaria nishitetsu hotel หรื อเทียบเท่า ในเมืองฟุโกโอกะ
และอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ซึง่ บริ เวณโรงแรมท่านสามารถเดินทางไปสถานที่สาคัญต่างๆได้ ด้วยตนเอง
เช่น ย่านเทนจิน ศูนย์กลางของเมืองฟุกโุ อกะ
เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม Solaria nishitetsu hotel หรื อเทียบเท่า ในเมืองฟุโกโอกะ

วันที่ 5

สนามบินฟุกุโอกะ- กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม (6)
ได้ เวลาอันควรนาทุกท่านเดินทางสูส่ นามบินฟุกโุ อกะ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบิน TG 683

11.25 น

*********************THANK YOU VERY MUCH************************

เมษายน-ธันวาคม
2558

5+1คน
54,200

อัตราค่ าบริการ
10+1คน
15+1คน
20+1คน
41,400
34,300
30,000
*ทัวร์ น้อยกว่า 10 ท่านไม่มีบริ การไกด์นาทีมจากประเทศไทย

***เนื่องจากทางโรงแรมแจ้ งสาหรับเด็กที่อายุตงแต่
ั ้ 7 ปี ขึ ้นไปต้ องนอนมีเตียง***
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*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสาร จานวน 5 ท่านขึ ้นไป หากผู้โดยสารต่ากว่า 5 ท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ หรื อ ยกเลิกการเดินทาง***
**ท่านที่ต้องการพักเดียวคิดค่าบริ การเพิ่มคนละ12,000 เยน***
***หากท่านต้ องการตัว๋ เครื่ องบิน อาหารพิเศษ หรื อต้ องการระบุที่นงั่ บนเครื่ อง รวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน
กรุณาแจ้ งก่อนเดินทางอย่างน้ อย 20 วัน ก่อนออกตัว๋ เพื่อบริษัทฯ จะได้ ดาเนินการแจ้ งให้ ทางสายการบินทราบแต่ได้
ตามที่ทา่ นขอหรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั สายการบินจะพิจารณา***
***พิพิธภัณฑ์แห่งชาติควิ ชู ปิ ดทาการทุกวันจันทร์ ***
**รถรับส่งบริ การ: 5+1: Jumbo Taxi / 10+1: Micro bus / 15+1 & 20+1 : Middle size of bus***
อัตราที่รวม
* ค่าห้ องพักโรงแรม 3 คืน 2 ท่านต่อห้ อง
* ค่าอาหาร 5 มื ้อ
* ค่าเดินทางตามโปรแกรม
* ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ
* ค่าไกด์พดู ภาษาอังกฤษ
* รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ /ไกด์/คนขับรถ
อัตรานี ้ไม่รวม
* ค่าวีซาเข้ าประเทศญี่ปน
ุ่
*ตัว๋ เครื่ องบิน
* ค่าทาหนังสือเดินทาง
* ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
* ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงินและการยกเลิก บริ ษัทฯ ขอรับเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท หากท่านยินดีมดั จาการเดินทางแล้ วทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทังหมด
้
(เนื่องจาก ทางสายการบินและทางโรงแรม คิดค่าบริการ100%) ส่วนที่
เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมดไม่
้
วา่ ด้ วย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่ลกู ค้ าเดินทางไม่ถงึ 5 ท่าน
2. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากว่ามีการนาส่งของผิดกฎหมาย หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว หรื อโดนปฏิเสธการเข้ าเมือง ซึง่ อยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริ ษัทฯ
4. บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ
หรื อ คนต่างด้ าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย หรื อเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
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5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. อัตราค่าบริการอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึ ้นอยูก่ บั อัตราการแลกเปลีย่ นเงินเยน
7. โปรแกรมดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึ ้นอยูก่ บั การใช้ ระยะเวลาการเข้ าชมในสถานที่ตา่ งๆของท่านลูกทัวร์
8. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดแล้
ั้
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ทังหมด
้
โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทยให้ ครบถ้ วน
(ข้ อมูลตรงนี ้ทางบริษัทฯ จะนาลงกรอกในเอกสารเข้ า-ออก นอกประเทศ สาคัญมาก ขอให้ ทกุ ท่านกรอกข้ อมูลเป็ นความจริง แล้ ว
ส่งกลับให้ เจ้ าหน้ าที่)
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................
2. เบอร์ ติดต่อ ......................................................................................
3. ประเภทห้ องพัก
3.1 ห้ องพักผู้ใหญ่2 ท่าน (TWN) ............ห้ อง / (DBL) ............ห้ อง
3.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง
3.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง)
3.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
3.5 ห้ องพักผู้ใหญ่3 ท่าน (TRP) เตียงเสริ ม ………..ห้ อง
3.6 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
4. อาหาร
ไม่ทานเนื ้อวัว
ไม่ทานเนื ้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสวิรัติ
อื่นๆ............................................................
5. เคยโดนปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ...................................................

