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ไฮไลท์ คิวชู Huis Ten Bosch
6 วัน 5 คืน
พักญี่ปนุ่ 4 คืน และ 1 คืนที่ไทเป
คาโกชิมา่ เกาะภูเขาไฟซากุระจิมา่ หมูบ่ ้ านซามูไรชิรัน
อบทรายร้ อนที่อิบสู กึ ิ แช่ออนเซ็นรวมใส่ยกู าตะที่คิริชิมา่
ศาลเจ้ าคิริชิมา่ น ้าตกมารูโอะ ปราสาทคุมาโมโตะ
ภูเขาไฟอาโสะ บ่อโคลนเดือดจิโกกุเมกุริ
ยูฟอุ ินสปา นางาซากิ หมูบ่ ้ านฮอลแลนด์ฮสุ เท็นบอช
ฟุกโุ อกะ คาแนลซิตี ้ ราเม็งสเตเดี ้ยม ศาลเจ้ าดาไซฝุเท็มมังหงุ

สายการบินไชน่ า แอร์ ไลน์ ส (CI)
วันแรก
14.45 น.
17.05 น.
21.45 น.

ค่า
วันที่สอง
เช้ า
06.30 น.
08.30 น.
11.20 น.
เที่ยง
บ่ าย

กรุ งเทพฯ - ไทเป
คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้ าที่ 8 แถว S เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ส เจ้ าหน้ าที่
จากบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสูไ่ ทเป โดยสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ CI 836
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน กรุงไทเป ท่านสามารถเข้ าประเทศไต้ หวันได้ โดย Transit Visa
ไม่เกิน 24 ช.ม. โดยทางสายการบินจะขอความร่วมมือทุกท่านในการเก็บพาสปอร์ ตของท่านไว้ จนถึงเวลาเช็คอิน
เพื่อเดินทางสูค่ าโกชิมา่ ในวันรุ่งขึ ้นเจ้ าหน้ าที่จะนาพาสปอร์ ตพร้ อมด้ วย Boarding Pass สาหรับเดินทางให้ แก่ทา่ น
จากนันเสร็
้ จพิธีการนาท่านเดินทางสูท่ ี่พกั (กรุณาเตรี ยมของใช้ สว่ นตัวเพื่อสาหรับพัก 1 คืนที่ Airport Hotel
เพื่อรอเปลีย่ นเครื่ องไปคาโกชิมา่ ในวันรุ่งขึ ้นเช้ าใส่กระเป๋ าสัมภาระเล็ก 1 ใบสาหรับนาขึ ้นเครื่ องได้ และโปรดระวัง
สิง่ ของต้ องห้ ามเช่น ของเหลว น ้าหอม และวัตถุมีคมต่างๆ ซึง่ เป็ นของต้ องห้ ามนาขึ ้นเครื่ อง)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั City Suite Gateway Hotel หรื อเทียบเท่า
ไทเป - คาโกชิม่า - เกาะภูเขาไฟซากุระจิม่า – อิบุสกึ ิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
เดินทางสูท่ า่ อากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน เพื่อเดินทางสูเ่ มืองคาโกชิมา่ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปนุ่
ออกเดินทางสูเ่ มืองคาโกชิมา่ เกาะคิวชู โดยสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ CI 118
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติคาโกชิมา่ เกาะคิวชู หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง จากนันมั
้ คคุเทศก์นาท่านเดินทางสู่
เมืองอิบสุ กึ ิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
หลังพักรับประทานอาหารกลางวัน มัคคุเทศก์นาท่านเดินทางเยีย่ มชม ซากุระจิม่า เป็ นภูเขาไฟทีอ่ ยูเ่ กือบจะกึง่ กลาง
ของอ่าวคาโกชิมา่ ของจังหวัด
คาโกชิมา่ ความสูง 1,117 เมตรเหนือจากระดับน ้าทะเลเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ปะทุอยูแ่ ละยังเป็ นสัญลักษณ์ ของจังหวัด
คาโกชิม่า จากนันพาทุ
้
กท่านไปยัง อาริมุระ จุดขมวิว 360 องศารอบภูเขาไฟซากุระจิมา่ สัมผัสถึงพลังธรรมชาติจาก
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ภูเขาไฟที่ยงั คุกรุ่นอยู่ เสร็ จแล้ วพาทุกท่านไปยัง Sakurajima Visitor Center ซึง่ ภายในนันจะบรรยายลั
้
กษณะทาง
ธรณีวิทยาของเกาะซากุระจิมา่ และในซากุระจิมา่ เองก็มีธารน ้าแร่ให้ ทกุ ท่านสามารถนัง่ แช่เท้ าได้ หลังจากนันพาทุ
้
ก
ท่านสนุกสนานกับการชอปปิ ง้ กับ ร้ าน 100 เยน ก่อนจะพาทุกท่าน จากนันน
้ าท่านสู่ Ibusuki Hot Sand Bath “บ่ อ
อาบทรายร้ อนธรรมชาติ"ที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิ มหาดมีผลช่วยเรื่ องการไหลเวียนของโลหิต ทาให้ ผิวสวย และยังมีสว่ นช่วยใน
เรื่ องการลดน ้าหนัก ทรายของที่นจี่ ะมีลกั ษณะเป็ นสีดาเฉพาะตัวเพราะมีแร่ธาตุพิเศษพร้ อมส่วนประกอบที่สาคัญ คือ
โซเดียม ซึง่ ล้ วนเป็ นแร่ธาตุที่มีประโยชน์ตอ่ ร่างกายทัง้ สิ ้น ที่นี่ถือว่าเป็ นออนเซ็นซาวน่าที่มีชื่อเสียงไปทัว่ โลก วิธีการ
อาบทรายร้ อนนันก็
้ ไม่ยากเย็นแต่อย่างใด ท่านสามารถใส่เสื ้อผ้ าไปตามปกติ จากนันเจ้
้ าหน้ าที่จะนาชุดยูกาตะที่
ตระเตรี ยมไว้ สาหรับอาบทรายร้ อนให้ ผลัดเปลีย่ น จากนันก็
้ นอนลงทังชุ
้ ดยูกะตะเจ้ าหน้ าที่จะตัก ทรายกลบทังตั
้ วเว้ น
ส่วนศีรษะไว้ เมื่อได้ เวลาพอสมควรเจ้ าหน้ าทีจ่ ะตักทรายออกแล้ วเดินไปล้ างตัวทังชุ
้ ดยูกาตะในบ่อแช่น ้าเพื่อเศษ
ทรายออกจากชุด จากนันก็
้ เข้ าห้ องอาบน ้าล้ างตัวให้ สะอาดพร้ อมผลัดเปลีย่ นเสื ้อผ้ าให้ เรี ยบร้ อยเป็ นชุดเดิม และถ้ า
หากอยากให้ ได้ ผลที่ดียิ่งขึ ้นควรอาบน ้าแร่ออนเซ็นต่อ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Ibusuki Iwasaki Hotel หรื อเทียบเท่า
อิบุสึกิ – ย่ านซามูไรเก่ าชิรัน – ทะเลสาบอิเคดะ – AEON คาโกชิม่า – ศาลเจ้ าคิริชิม่า – นา้ ตกมารุ โอะ –
คิริชิม่ารีสอร์ ท
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
หลังอาหารเช้ านาท่านเดินทางสู่เมืองคาโกชิมา่ ราะหว่างทางพาท่านแวะชม สวนเซบิโนะ เป็ นที่พกั ริ มทางหลวง
ตอนใต้ ของเกาะคิวชูในจังหวัดคาโกชิมา่ และเป็ นจุดชมวิวภูเขาไคมง ซึง่ เป็ นภูเขาที่ได้ รับฉายาว่ าฟูจิแห่ งแคว้ น
ซัทซึมะ (Satsuma Fuji) เพราะเป็ นภูเขาที่มีรูปร่างทรงกรวยยอดแหลมคล้ ายกับภูเขาไฟฟูจิแห่งจังหวัด
ยามานาชิ เป็ นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงและอยูต่ าแหน่งทีเ่ รี ยกได้ วา่ ใต้ สดุ ของญี่ปนุ่ ณ แหลมนากาซากิ จุดนี ้จะเป็ นจุดชม
วิวภูเขาที่สวยที่สดุ สามารถมองเห็นภูเขาได้ เต็มลูกและเต็มตาโดยไม่มีอะไรมาบดบังสายตา จากนันพาท่
้
านสู่
ย่ านซามูไรเก่ าชิรัน “ลิตเติ ้ลเกียวโตแห่งซัทสึมะ” ตังอยู
้ ใ่ นส่วนตะวันตกเฉียงใต้ ของจังหวัดคาโกชิมา่ ซึง่ ถูกสร้ างขึ ้น
ประมาณศตวรรษที่ 18 มีอายุกว่า 260 ปี แล้ ว ซึง่ ทังสองด้
้
านของถนนจะมี ถนนที่มาจากจุดเริ่มต้ นจม 80 cm ถึง 1
เมตรเป็ นพื ้นดินและจึงสามารถมองลงไปบนจากบ้ าน ลักษณะของกาแพงบ้ านแต่ละหลังถูกสร้ างเป็ นกาแพงหิน
รูปแบบต่างๆของหินที่ซ้อนขึ ้นในรูปแบบที่แตกต่างกันและผนังเหล่านี ้แสดงถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นของพื ้นที่ โดย
การสร้ างกาแพงหินได้ ถกู โอบด้ วยต้ นไม้ สเี ขียว ยาวตลอดทังเส้
้ น เป็ นสวนที่สร้ างขึ ้นในช่วงหลังของเอโดะ สวนของ
พวกเขาได้ รับการออกแบบอย่างสวยงาม จากนันพาทุ
้
กท่านชมความงามของทะเลสาบอิเคดะเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่
ที่สดุ ในเกาะคิวชู เป็ นหลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่เกิดจากปล่องภูเขาไฟไคมงระเบิดพ่นเถ้ าลาวาออกมา เมื่ อเย็น
และยุบตัวลงจึกลายเป็ นหลุมลึก 233 เมตร กว้ าง 15 เมตร น ้าเป็ นสีน ้าเงินใสสวยงามเมื่อต้ องแสงแดด ที่ชายหาด
ของทะเลสาบตลอดแนวยาวเป็ นหาดทรายร้ อนตามธรรมชาติที่หาได้ ยากในโลก และเป็ นที่ร้ ูจกั กันดีในหมู่
นักท่องเที่ยวว่าเป็ นสถานที่ที่ถกู อ้ างว่าเห็นสัตว์ประหลาดที่ชื่อว่า อิชซี จากนันท
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองคาโกชิมา่
อิสระช็อปปิ ง้ ที่ AEON คาโกชิม่าชอปปิ ้ งมอลล์ ที่ใหญ่ที่สดุ ในเกาะคิวชู (ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน)
จากนันน
้ าท่านชม ศาลเจ้ าคิริชิม่า ศาลเจ้ าชินโตขนาดใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นภูเขาคิริชิมา่ เป็ นบริ เวณที่คนญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่า
เป็ นดินแดนศักสิทธิ์เป็ นที่สถิตย์ของสุริยะเทพ ซึง่ เป็ นเทพสูงสุดของญี่ปนุ่ และเป็ นสถานทีใ่ ช้ เก็บสินทรัพย์ทาง
วัฒนธรรมที่สาคัญของญี่ปนุ่ ศาลเจ้ าแห่งนี ้ถูกทาลายบ่อยครัง้ จากการระเบิดของภูเขาไฟซากุระจิมา่ แต่ก็ถกู บูราณะ
ขึ ้นใหม่ทกุ ครัง้ เช่นกัน หลังเยี่ยมชมศาลเจ้ าแล้ ว นาท่านชมความงดงามของ นา้ ตกมารุ โอะ ซึง่ มีความสูง 23 เมตร
กว้ าง 16 เมตร น ้าของน ้าตกเป็ นน ้าร้ อนที่มาจากบ่อน ้าร้ อนฮายาชิดะ และบ่อน ้าร้ อนอิโอดานิไหลมารวมกัน ล้ อมรอบ
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ไปดีสเี ขียวเข้ มของป่ าทึบตัดกับละอองน ้าสีฟา้ ออกมาเป็ นทิวทัศน์ที่สวยงามมาก จากนันน
้ าท่านสูท่ ี่พกั ให่ทา่ นได้
ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติหรื อออนเซ็น ที่เชื่อว่าการได้ แช่น ้าแร่จะทาให้ ผวิ พรรณสวยงาม ช่วยเรื่ องระบบ
ไหลเวียนโลหิตได้ ดีขึ ้น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Kirishima Iwasaki Hotelหรื อเทียบเท่า จุดเด่ นอย่างหนึง่ ที่โรงแรมนี ้มี คือบ่ อนา้ แร่ หรือ
ออนเซ็นรวมชายหญิงกลางแจ้ งที่สามารถใส่ ชุดยูกาตะลงไปแช่ ได้ โดยบ่อออนเซ็นแห่ งนีเ้ ป็ นบ่ อนา้ แร่
ธรรมชาติท่ ไี หลมาจากหุบเขาโดยเป็ นสายนา้ แร่ ท่ ดี ที ่ สี ุดติด 1 ใน 100 ของญี่ปนที
ุ่ ่ได้ มาจากธารลาวาใต้ ภเู ขา
ไฟในอุทยานคิริชิมา่ น ้าแร่นี ้ไหลมาจากที่สงู และไหลมาขังรวมกันเป็ นบ่อธรรมชาติถงึ 8 บ่อ น ้าแร่จะมีสฟี า้ อ่อนใส ใน
อดีตนัน"ซากาโมโตะ
้
เรี ยวมะ" บุคคลสาคัญของญี่ปนด้
ุ่ มาอาบน ้าแร่ที่นี่เพื่อรักษาบาดแผลจากการกราศึกสงคราม
ด้ วยความเชื่อของชาวญี่ปนที
ุ่ ่วา่ น ้าแร่สามารถฟื น้ ฟูสภาพร่างกาย และช่วยรักษาบาดแผลให้ หายได้ โดยเร็ วการไป
แช่ออนเซ็นแห่งนี ้ก็ง่ายนิดเดียว เพียงท่านเป็ นแขกของโรงแรมและติดต่อเคาน์เตอร์ โรงแรมเพื่อแจ้ งความประสงค์จะ
ไปใช้ บริ การ ทางโรงแรมจะเตรี ยมรถตู้รับส่งใช้ เวลาเดินทางจากโรงแรมไปยังบ่อน ้าแร่เพียง 3 นาทีเท่านัน้ เมื่อไปถึง
บ่อน ้าแร่จะมีชดุ ยูกาตะให้ เปลีย่ นเพื่อใช้ ลงแช่ออนเซ็นกันได้ ทนั ที และเมื่อเสร็ จเรียบร้ อยก็จะมีที่สาหรับอาบน ้าล้ างตัว
ก่อนจะเปลีย่ นกลับไปใส่ชดุ เดิมของท่านอีกครัง้ และรถตู้จะรับกลับไปส่งยังโรงแรม บ่ อนีจ้ ะเปิ ดรับแขกโรงแรมถึง
22.00 ของทุกวัน
ปราสาทคุมาโมโตะ – ชมภูเขาไฟอะโซ - เบ็ปปุ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
หลังอาหารเช้ านาท่านชมเยี่ยมชม ปราสาทคุมาโมโตะ สร้ างโดยขุนพลผู้โด่งดัง คาโตะ คิโยมาสะ ในปี ค.ศ. 1601
ถึง ค.ศ. 1607 ปั จจุบนั มีอายุกว่า 420 ปี ช่วงก่อสร้ าง มีการปลูกต้ นแปะก๊ วย เพื่อเป็ นหลัก ประกันว่าผู้อยูอ่ าศัยใน
ปราสาทจะมีอาหารรับประทานหากมีการรบเกิดขึ ้น คงกลายเป็ นทีม่ าของชื่อปราสาทอีกชื่อว่า จินแนน-โจ (ปราสาท
แห่งต้ นจินโกะ หรื อแปะก๊ วย) พื ้นที่อาณาบริ เวณของปราสาทยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ตัวปราสาทมีปอ้ มปื น 49
ป้อม ประตูปอ้ มปื น 18 ประตู และประตูขนาดเล็ก 29 ประตู มีหอคอยสูง 2 หอ ทาให้ สามารถมองได้ รอบทิศจากมุม
สูง หอใหญ่จะสูง 30.3 เมตร หอเล็กสูง 19 เมตร ปราสาทหลังเดิมถูกเพลิงไหม้ เสียหายในปี ค.ศ.1877 ต่อมาได้
สร้ างใหม่ในปี ค.ศ.1960 ปราสาทแห่งนี ้ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปนุ่ ชันล่
้ างของตัวปราสาทเปิ ดเป็ น
พิพิธภัณฑ์ให้ เยีย่ มชมกันด้ วย จากนันให้
้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อของที่ระลึกที่ โจะไซ เอ็น ( ไม่รวมค่าเข้ าภายในปราสาท)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนันท
้ าท่านเดินทางขึ ้นกระเช้ า ชมทัศนียภาพในจุดชมวิวที่หาชมไม่ได้ ณ เมืองอื่นอย่างปล่องภูเขาไฟที่ยงั ไม่ดบั
ขนาดใหญ่ที่ร้ ูจกั กันดีในนาม "อะโซ" เทือกเขาอะโซ (Mount. Aso) นันประกอบไปด้
้
วย 5 แนวเทือกเขาเรี ยงราย
ต่อเนื่องกันไป โดยเทือกเขากลางนันมี
้ ปล่องภูเขาไฟที่ยงั คุกรุ่นอยู่ (หากในวันทีช่ มภูเขาไฟอะโซมีทศั นวิสยั ไม่ดี หรื อ
ปากปล่องมีการปล่อยกามะถันมากเกินไป วันนันกระเช้
้
าทีใ่ ห้ บริ การจะปิ ดบริ การเพื่อความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว) จากนันพาท่
้
านไปยังเมืองเบบปุ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (8)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Beppu Kamenoi Hotel หรื อเทียบเท่า
ชมบ่ อนรก จิโกกุเมกุริ – นางาซากิ - หมู่บ้านฮอลแลนด์ ฮุสเท็นบอช - ฟุกุโอกะ - ร้ านอาหารรถเข็นยาไต
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (9)
หลังอาหารเช้ านาท่านสู่ จิโกกุเมกุริ หรื อ บ่ อนรก บ่อน ้าพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ
ประกอบด้ วยแร่ธาตุที่เข้ มข้ น เช่น กามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์ บอเนต เรเดียม เป็ นต้ น และมีความร้ อนเกินที่จะลง
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บ่ าย

18.00 น.

ค่า
วันที่หก
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

15.00 น.
17.55 น.
19.35 น.
22.05 น.
00.35 น.

อาบได้ มีลกั ษณะแตกต่างที่กนั ไปในเมืองเบปปุทงหมด
ั้
8 บ่อ จึงตังชื
้ ่อบ่อน ้าพุร้อนทัง้ 8 แห่ง ให้ ดนู า่ กลัวตาม
ลักษณะภายนอกที่เห็น ปั จจุบนั กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทาเงินของเมืองเบปปุ นอกจากนี ้ยังมีสปา ออนเซ็นและโรง
อาบน ้าที่มีอยูท่ วั่ เมืองเบบปุ อิสระชมบ่อน ้าพุ ทัว่ เมืองเบบปุ จากนันน
้ าท่านเดินทางไกลสูเ่ มืองนางาซากิ ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมงครึ่ง โดยระหว่างทางรถบัสจะจอดเพื่อให้ ทา่ นได้ ทานอาหารกลางวัน ณ จุดบริ การทางด่วน
ของคิวชู ท่านสามารถเลือกทานอาหารเทีย่ งได้ หลากหลายชนิดตามความต้ องการของท่าน (ค่าอาหารไม่รวมอยูใ่ น
ค่าบริ การ)
นาท่านสูเ่ มืองยุโรปในประเทศญี่ปนุ่ Huis Ten Bosch หรื อหมูบ่ ้ านฮอลแลนด์ ฮุสเท็นบอชเป็ นพระราชวังที่สร้ างจาก
การอนุญาติเป็ นพิเศษของพระราชวงศ์ในฮอลแลนด์ มีความหมายว่า "บ้ านที่อยูใ่ นป่ า" (House in the forest) ใน
ปั จจุบนั ได้ ถกู นาขึ ้นมาสร้ างเป็ นสไตล์รีสอร์ ท ซึง่ ภายในล้ อมรอบด้ วยคลองและป่ าเขียวขจี ทุง่ ดอกไม้ อนั งดงาม
รวมถึง ร้ านค้ า ร้ านอาหาร โรงแรม ท่าจอดเรื อ และที่อยูอ่ าศัย มีเนื ้อที่กว่า 152 เฮกเตอร์ และดอกไม้ ที่บานสะพรั่ง
ตลอดทังปี
้ อิสระเที่ยวชมบรรยากาศ
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูเ่ มืองฟุกโุ อกะ ถึงเมืองฟุกโุ อกะ ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสเสน่ห์อย่างหนึง่ ของเมืองฟุกโุ อกะ
คือ ร้ านอาหารรถเข็นข้ างทางหรือยาไต แบบดังเดิ
้ มซึง่ จะหาชมได้ เพียงที่นี่แห่งเดียวเท่านัน้ ยาไตซึง่ เป็ นร้ านอาหารที่
ทางเมืองฟุกโุ อกะได้ อนุรักษ์ ไว้ เพือ่ ให้ เป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึง่ ของญี่ปนุ่ โดยเป็ นร้ านเรี ยงรายอยูร่ ิ มแม่น ้าบนเกาะ
เล็กๆเรี ยกว่านากาสึ เป็ นร้ านค่ากึ่งโบราณสมัยโชวะที่มีที่นงั่ ทานอาหารแคบร้ านนึงประมาณ 7-8 ที่นงั่ เรี ยงรายกันอยู่
ตลอดแนวริ มแม่น ้า มีอาหารหลากหลายรูปแบบให้ ลองทาน เช่น ราเม็ง เกี๊ยวซ่าอาหารจานร้ อนแบบญี่ปนุ่ บะหมี่ผดั
เหล้ าสาเกญี่ปนุ่ หรื ออาหารแปลกๆ สไตล์ญี่ปนให้
ุ่ ทา่ นได้ เลือกลองทานและสัมผัสกับบรรยากาศญี่ปนแท้
ุ่ ๆ ดู (ไม่มี
บริ การอาหารค่า ท่านสามารถเลือกทานได้ ที่ร้านยาไต โดยไกด์เป็ นผู้ช่วยในการสัง่ อาหารให้ แก่ทา่ นตามความ
ต้ องการของท่าน)
พักที่ Canal City Fukuoka Washington Hotel หรื อเทียบเท่า
อิสระช็อปปิ ้ งที่คาแนลซิตี ้ – ศาลเจ้ าดาไซฟุ – ท่ าอากาศยานฟุคุโอกะ – ไทเป – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (10)
หลังอาหารเช้ า ให้ ทา่ นได้ เพลินเพลินกับการช็อปปิ ง้ ที่ห้างสรรพสินค้ าและช็อปปิ ง้ คอมเพล็กซ์ทมี่ ีชื่อเสียงที่สดุ ของฟุกุ
โอกะที่ ห้ างคาแนลซิตี ้ อิสระช็อปปิ ง้ สินค้ าทังของแปลกๆ
้
ร้ านค้ ามากมาย ของที่ระลึกหรื อของใช้ ประจาวันในชีวิต
รวมไปถึงแหล่งบันเทิงเช่น เกมส์เซ็นเตอร์ สวนสนุกขนาดเล็ก ลานคอนเสิร์ตกลางแจ้ ง ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Ramen Stadium ที่ตงอยู
ั ้ ช่ นั ้ 5 ของ Canal City Fukuoka ซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวมราเม็ง
รสเลิศจากทัว่ สารทิศของญี่ปนมารวมไว้
ุ่
ที่นี่ (11)
จากนันน
้ าท่านสู่ ศาลเจ้ าดาไซฟุ เป็ นศาลเจ้ าชินโต สร้ างขึ ้นเหนือหลุมฝังศพของ มิชิซาเนะ ซึงาวาระ ผู้เป็ นทังกวี
้
เอกและนักปราชญ์คนสาคัญของญี่ปนในยุ
ุ่
คเฮอันเพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานแด่ทา่ น และเนื่องจากเป็ นศาลเจ้ าที่สร้ างเพื่อ
อุทิศแด่ผ้ เู ป็ นปราชญ์ ในช่วงเทศกาล 7-5-3 บรรดาผู้ปกครองมักพาบุตรหลายมาฝากเนื ้อฝากตัวที่ศาลเจ้ าแห่งนี ้
เพื่อให้ บตุ รหลานของตนฉลาดและมีสติปัญญาดีดงั เช่นท่านมิชิซาเนะผู้ลว่ งลับสามารถขอพรได้ ทนี่ ี่
ได้ เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานนานาชาติฟกุ โุ อกะ
เดินทางสูก่ รุงไทเป โดยสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ CI 117
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ CI 065
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่ าบริการ

เดินทาง 16 - 21 มีนาคม, 20 – 25 กรกฎาคม, 10 – 15 สิงหาคม
เดินทาง 19 – 24 ตุลาคม, 07 – 12 ธันวาคม 2558
ผู้ใหญ่ ท่ านละ
เด็กพักกับผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

40,900
40,900
40,900
38,900
9,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

45,900
45,900
45,900
43,900
12,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เดินทาง 13 - 18 เมษายน 2558
ผู้ใหญ่ ท่ านละ
เด็กพักกับผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

เดินทาง 18 – 13 พฤษภาคม, 08 – 13 มิถุนายน, 09 – 14, 23 – 28 พฤศจิกายน 2558
ผู้ใหญ่ ท่ านละ
เด็กพักกับผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

39,900
39,900
39,900
37,900
8,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
-

ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ส
โรงแรมที่พกั 4 คืนที่ญี่ปนุ่ และ 1 คืนที่ไทเป ตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง คอยอานวยความสะดวกแด่ทา่ นตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offynapat หรือ tourtook

-

ภาษี สนามบินทุกแห่ง ภาษี น ้ามัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-

ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ท่านละ 1,100 บาทตลอดทริ ป)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีเป็ นทัวร์ กรุ๊ปเหมาทีต่ ้ องการใบกากับภาษี
และได้ ตอ่ รองราคากันสิ ้นสุดแล้ ว)
ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณีน ้าหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน

หมายเหตุ





มัดจาทัวร์ ทนั ทีที่กรุ๊ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 15 วัน
ทัวร์ ทกุ กรุ๊ปของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทางโดยลูกค้ าจานวนตังแต่
้ 30 ท่านขึ ้นไป
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา และรายการทัวร์ บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้ า หรื อบกพร่องของสายการบิน อุบตั เิ หตุ การประท้ วงหยุดงาน เหตุสดุ วิสยั หรื อภัยทาง
ธรรมชาติทกุ ชนิด หรื อการถูกห้ ามเข้ าประเทศ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
้ ้น
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