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Super Shock Kagoshima 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้ น

:: ฿ 22,900

ระยะเวลา

:: 4 วัน 3 คืน

สายการบิน ::

ฮ่ องกง แอร์ ไลน์ ( HX )

คาโกชิมา่ จังหวัดใต้ สดุ ของเกาะคิวชู ราคาพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อน!!!
พักโรงแรม 4 ดาว Sun Royal Kagoshima ทุกคืนพร้ อมออนเซ็นวิวพานอราม่า
พิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้าคาโกชิมา่ อบทรายร้ อนที่อิบสุ กุ ิ สถานีรถไฟนิชิโอยามะใต้ สดุ ของเกาะญี่ปนุ่ ศาลเจ้ าริ วหงุ พิพิธภัณฑ์
ฝูงบินคามิคาเสะ ภูเขาไฟซากุระจิมา่ ศาลเจ้ าคิริชิมา่ ที่พกั ทุกคืนมีออนเซ็นเห็นวิวซากุระจิมา่ ทานบุฟเฟ่ ต์ปิง้ ย่างเนื ้อ
ดาและหมูดาคิวชูเกรดพรี เมี่ยม ขากลับแวะช้ อปปิ ง้ จุใจที่AEON
**วันอิสระสามารถเลือกซื ้อทัวร์ ทาซูชิพร้ อมประกาศนียบัตร และอาหารเที่ยงแบบชุดซูชิ เท็มปุระ**
กรุ งเทพฯ - ฮ่ องกง - คาโกชิม่า - ศาลเจ้ าคิริชมิ ่ า
01.00 น. คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้ าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ เจ้ าหน้ าที่
จากบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
04.00 น. ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 774
08.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางสูเ่ มืองมิยาซากิ
10.55 น. เดินทางสูเ่ มืองมิยาซากิ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 670
15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติคาโกชิมา่ ประเทศญี่ปนุ่ หลังพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองคิริชมิ ่ า ซึง่ มีความหมายตรงตัวว่า "เกาะแห่งหมอก" เนื่องจากตังอยู
้ ่บนที่สงู และในวันที่ความชื ้นใน
อากาศมีมาก จะสามารถมองเห็นหมอกลอยอยู่ตรงหน้ าในระดับสายตาได้ เลยทีเดียว นาท่านแวะนมัสการสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้ าคิริชมิ ่ า ศาลเจ้ าชินโตขนาดใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ ่บนภูเขาคิริชิมา่ เป็ นบริ เวณที่คนญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่าเป็ น
ดินแดนศักสิทธิ์เป็ นที่สถิตย์ของสุริยะเทพ ซึง่ เป็ นเทพสูงสุดของญี่ปนุ่ และเป็ นสถานที่ใช้ เก็บสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม
ที่สาคัญของญี่ปนุ่ ศาลเจ้ าแห่งนี ้ถูกทาลายบ่อยครัง้ จากการระเบิดของภูเขาไฟซากุระจิมา่ แต่ก็ถกู บูรณะขึ ้นใหม่ทกุ
ครัง้ เช่นกัน หลังเยี่ยมชมศาลเจ้ าแล้ วนาท่านเดินทางสูเ่ มืองคาโกชิมา่
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ (1)
ค่า
พักที่ Kagoshima Sun Royal Hotel หรื อเทียบเท่า

เช้ า

อิบุสุกิ - สถานีรถไฟนิชโิ อยามะ - ศาลเจ้ าริวหงุ - อบทรายร้ อน - พิพธิ ภัณฑ์ ฝูงบินคามิคาเสะ - พิพธิ ภัณฑ์
สัตว์ นา้ คาโกชิม่า - บุฟเฟ่ ต์ เนือ้ ย่ างพรี เมี่ยม
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูท่ างใต้ ของเมืองคาโกชิม่าไปยัง เมืองอิบุสุกิ ซึง่ ชาวญี่ปนจะเรี
ุ่
ยกที่นี่วา่ เป็ น "ฮาวายแห่ ง
เกาะญี่ปุ่น" เพราะเส้ นทางที่ไปเป็ นเส้ นทางเลียบทะเล และบางช่วงของถนนนิยมปลูกต้ นมะพร้ าวริ มสองข้ างทาง
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เที่ยง

บ่ าย

เย็น
ค่า

ดังนันในอดี
้
ตที่ผ่านมา เมืองอิบสุ กุ ิแห่งนี ้จึงเป็ นเสมือนเมืองตากอากาศเก่าแก่ของประเทศญี่ปนที
ุ่ ่มีชื่อเสียงมาก่อน
นาท่านชม สถานีรถไฟ นิช-ิ โอยามะ สถานีรถไฟที่อยู่ทางใต้ สดุ ของประเทศญี่ปนุ่ สถานีนี ้จะได้ เห็นวิว ภูเขา
ไคมง ซึง่ เป็ นภูเขาที่ได้ รับฉายาว่า ฟูจแิ ห่ งแคว้ นซัทซึมะ (Satsuma Fuji) เพราะเป็ นภูเขาที่มีรูปร่ างทรงกรวยยอด
แหลมคล้ ายกับภูเขาไฟฟูจิแห่งจังหวัดยามานาชิ เป็ นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียง และอยู่ตาแหน่งที่เรี ยกได้ วา่ ใต้ สดุ ของญี่ปนุ่
ณ แหลมนากาซากิบานะ ณ จุดนี ้จะเป็ นจุดชมวิวภูเขาที่สวยที่สดุ สามารถมองเห็นภูเขาได้ เต็มลูกและเต็มตาโดยไม่
มีอะไรมาบดบังสายตาเลย สาหรับผู้ที่เดินทางมาอาบทรายร้ อนที่มีชื่อเสียงที่เมืองอิบสุ กึ ิแล้ ว นับว่าเป็ นจุดที่ต้องมา
เยี่ยมชมให้ ได้ มิเช่นนันถื
้ อว่ายังมาไม่ถงึ คิวชู จากนันน
้ าท่านสูแ่ หลมนางาซากิบานะ ซึง่ เป็ นแหลมที่อยู่ใต้ สดุ ของเกาะ
ญี่ปนุ่ เยี่ยมชม ศาลเจ้ าริวหงุ ศาลเจ้ าเก่าแก่ที่สร้ างขึ ้นตามความเชื่อของนิทานปรัมปราของญี่ปนเรื
ุ่ ่ อง "อุราชิมา่ ทา
โร่ " ซึง่ ตัวศาลเจ้ านันสร้
้ างเป็ นรูปตาหนักย่อส่วนมาจากคาว่าริ วหงุ ซึง่ หมายถึงตาหนักมังกรนัน่ เอง และที่แปลกกว่าที่
อื่นคือ การเขียนขอพรเทพเจ้ าที่ศาลเจ้ าแห่งนี ้ จะใช้ วิธีเขียนลงบนแผ่นเปลือกหอยแทนป้ายไม้ ฉาฉาเช่นศาลเจ้ าทัว่ ไป
จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสู่ สถานอบทรายร้ อน เพื่อให้ ท่านได้ ทดลองผ่อนคลายความปวดเมื่อยของร่ างกายด้ วย
การการแช่น ้าแร่ ธรรมชาติควบคูไ่ ปกับการ อบทรายร้ อน ซึง่ เชื่อกันว่าหากได้ แช่น ้าแร่ หรื ออบทรายร้ อนแล้ ว จะทาให้
ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ ระบบไหลเวียนโลหิตของร่ างกายดีขึ ้น (ค่าบริ การอาบทรายร้ อนท่านละ 1,080 เยน
ไม่รวมอยู่ในค่าบริ การ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโทเซ็นเคียว อาหารแบบ นากาชิโซเม็ง ซึง่ เป็ นวัฒนธรรมการกินโซเม็งเย็น
(เส้ นบะหมี่ญี่ปนชนิ
ุ่ ดหนึง่ ) แบบฉบับเฉพาะตัวและเป็ นเอกลักษณ์ของอิบสุ กุ ึ จังหวัดคาโกชิมา่ วิธีการกิน เพียงคีบ
เส้ นโซเม็งและใส่ในถาดหมุนถาดนอก เส้ นจะไหลไปตามกระแสน ้าเย็นในถาด เพียงแค่นาตะเกียบขวางในถาดไว้
เส้ นก็จะมาติดที่ตะเกียบสามารถคีบออกมาจิ ้มกับโชยุผสมกับวาซาบิแล้ วกินได้ เสิร์ฟพร้ อมปลาเทร้ าท์ย่างเกลือ (3)
นาท่านราลึกความหลังของผู้เสียสละปกป้องชาติใน Chiran Peace Museum for Kamikaze Pilots หรื อที่เรี ยกกัน
ว่า พิพิธภัณฑ์คามิคาเสะ อนุสรณ์สถานที่ราลึกถึงความเสียสละของนักบินพลีชีพของญี่ปนในสมั
ุ่
ยสงครามโลกครัง้ ที่
สอง สมัยสงครามโลกสนามบินเมืองชิรันเป็ นฐานใหญ่ของฝูงบิน คามิคาเสะ ของกองทัพอากาศญี่ปนุ่ ประมาณ
40% ของเครื่ องบินในปฏิบตั ิการคามิคาเซ่บินมาจากฐานนี ้ ซึง่ ภายนอกพิพิธภัณฑ์จะมีเครื่ องบินแบบ KI-43 และ
หลุมหลบภัย ส่วนภายในจะมีภาพถ่ายประวัติโดยย่อของนักบินคามิคาเซ่ทกุ คนของฐานนี ้ อายุน้อยที่สดุ เพียงแค่ 17
ปี เท่านัน้ (คาว่า "คามิคาเสะ" แปลว่า "ลมของเทพเจ้ า" ที่ชาวญี่ปนเชื
ุ่ ่อว่าเป็ นผู้ปกปั กษ์ ให้ ประเทศญี่ปนุ่ พ้ นจาก
ภัยภิบตั ิและจากผู้รุกราน) จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ คาโกชิม่า พิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้าที่ดีที่สดุ บน
เกาะคิวชู ที่รวบรวมเอาพันธุ์สตั ว์น ้าที่อาศัยอยู่ในกระแสน ้าอุน่ กุโรชิโอมาแสดง ซึง่ ที่นี่มีการแบ่งโซนแสดงพันธุ์อย่าง
ชัดเจน จุดไฮไลท์ที่น่าสนใจของที่นี่คือแท้ งค์ของฉลามวาฬซึง่ เป็ นปลาทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก และแท้ งค์
ปลาพิรารุ คซู งึ่ เป็ นปลาน ้าจืดที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก นาท่านชมโชว์โลมาแสนรู้ ซึง่ มีเปิ ดให้ ชมโชว์ได้ ทกุ วัน เริ่ มต้ นรอบแรก
ที่ 10.30 น. รวมไปถึงโชว์อื่นๆ เช่่น โชว์การให้ อาหารปลาพิรารุ คู การแสดงของปลาไหลไฟฟ้า (ขึ ้นอยู่กบั รอบเวลาใน
แต่ละวันซึง่ อาจไม่ตรงกับเวลาของคณะ)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! อาหารบุฟเฟ่ ต์ยากินิกแุ ท้ สไตล์ญี่ปนุ่ เสิร์ฟด้ วยเนื ้อวัวขนดาเกรดพ
รี เมี่ยม และเนื ้อหมูดาซัทซึมะ (ซัทซึมะคุโรบุตะ) (4)
พักที่ Kagoshima Sun Royal Hotel หรื อเทียบเท่า
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อิสระทัง้ วันตามอัธยาศัย - หรื อเลือกซือ้ ทัวร์ พเิ ศษสอนทาซูชพ
ิ ร้ อมอาหารเที่ยง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
วันนี ้ให้ ท่านได้ อิสระทังวั
้ นตามอัธยาศย โดยท่านสามารถใช้ บริ การรับส่งของทางโรงแรมที่จดั เตรี ยมรถ Free Shuttle
Bus รับส่งระหว่างโรงแรม ไปยังสถานีคาโกชิมา่ ชูโอและย่านเท็นมงคังได้ ในเวลาเพียง 10-15 นาทีเท่านัน้ โดยรถ
รับส่งจะวิ่งเป็ นรูปสามเหลี่ยมไปยังสถานที่ 3 แห่งนี ้ในทุกๆ 50 นาทีตลอดทังวั
้ นโดยไม่มีคา่ บริ การใดๆ เพิ่มเติม หรื อ
หากท่านที่ต้องการความสะดวกสบาย และไม่อยากเดินทางโดยรถไปยังใจกลางเมือง ท่านสามารถเลือกซื ้อหาสินค้ า
ในร้ านค้ าใกล้ กบั ที่พกั ได้ สินค้ าขึ ้นชื่อที่แนะนาคือ UNIQLO และร้ าน DAISO 100 เยนทุกชิ ้น นอกจากนี ้ยังมีร้าน
Sundrug ที่ขายเครื่ องสาอางของญี่ปนุ่ และร้ านปาจิงโกะอีกด้ วย ส่วนท่านที่อยากเข้ าสูใ่ จกลางเมืองนัน้ ขอแนะนา
ย่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าชันดี
้ ได้ ที่ ห้ างอามุ พลาซ่า ที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณสถานีคาโกชิมา่ ชูโอ หรื อเลือกไปยังถนนคนเดินที่ย่าน
เท็นมงคัง ย่านช้ อปปิ ง้ อาเขตคนเดินที่มีสินค้ าและร้ านอาหารมากมาย รวมไปถึงยังเป็ นแหล่งจุดนัดพบในเวลา
กลางคืนที่มีร้านอาหารเปิ ดให้ บริ การถึงดึกดื่นเที่ยงคืนเลยทีเดียว (ไม่มีบริ การอาหารกลางวันและเย็น)
*** หรื อท่านสามารถเลือกสนุกสนานและอร่ อยไปกับซูชิแท้ สไตล์ญี่ปนได้
ุ่ ที่ โรงเรี ยนสอนทาซูชิ ซึง่ เปิ ดให้ บริ การ
มาแล้ วครบ 1 ปี โดยมีผ้ เู ข้ าร่ วมสนุกด้ วยกันแล้ วกว่า 15,000 คน ให้ ท่านได้ ทดลองเป็ นพ่อครัวซูชิแบบญี่ปนุ่ โดยการ
ใช้ วสั ดุและส่วนประกอบของจริ งทุกอย่าง พร้ อมรับประกาศนียบัตรเป็ นที่ระลึก ค่าบริ การท่านละ 3,000 เยนรวม
อาหารมื ้อเที่ยงแบบชุดซูชิเสิร์ฟพร้ อมเท็มปุระ ท่านที่สนใจสามารถติดต่อแจ้ งความประสงค์ได้ ก่อนการเดินทาง ***
พักที่ Kagoshima Sun Royal Hotel หรื อเทียบเท่า

จุดชมวิวชิโรยามะ - ช้ อปปิ ้ งที่ห้าง AEON - คาโกชิม่า - ฮ่ องกง - กรุ งเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
หลังอาหารเช้ านาท่านเดินทางสูจ่ ชุ มวิวที่สวยที่สดุ ของเมืองคาโกชิมา่ ที่ จุดชมวิวชิโรยามะ ที่สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ทงหมดของเมื
ั้
องคาโกชิมา่ รวมไปถึงเกาะซากุระจิมา่ จากนันน
้ าท่านเดินทางช้ อปปิ ง้ ที่ AEON ไอระ ซึง่ เป็ น
ห้ างสรรพค้ า AEON ที่ใหญ่ที่สดุ ในคาโกชิมา่ ท่านสามารถเลือกซื ้อหาของใช้ ประจาวันต่างๆ ที่น่าใช้ ในสไตล์ญี่ปนได้
ุ่
รวมไปถึงเครื่ องสาอางแบรนด์ญี่ปนต่
ุ่ างๆ ตามเคาน์เตอร์ รวมไปถึงเครื่ องอุปโภคและบริ โภคชื่อดังมากมายทังขนม
้
ขบเคี ้ยว บะหมี่กงึ่ สาเร็ จรู ป ผงโรยข้ าว เครื่ องปรุ งสาเร็ จรู ป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพู สบู่ ยาสีฟัน และของใช้ ประจาวัน
อื่นๆ อีกมากมายได้ ที่นี่ **สิ่งที่ไม่ควรพลาด!!! คาโกชิมา่ เป็ นแหล่งผลิตเหล้ าโซจูชนดี
ั ้ ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของญี่ปนุ่ ท่านที่
เป็ นนักดื่มไม่ควรพลาดในการซื ้อหากลับบ้ านเพื่อเป็ นของฝากหรื อไว้ เพื่อดื่มเป็ นการส่วนตัว** (ไม่มีบริ การอาหาร
กลางวัน)
13.30 น. ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูท่ ่าอากาศยานนานาชาติคาโกชิมา่ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสูฮ่ ่องกง (ใช้ เวลา
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16.35 น.
18.45 น.
21.45 น.
23.55 น.

เดินทางประมาณ 30 นาที)
เดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 671
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 761
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

12-15 พ.ค. 60

24,900

24,900

23,900

7,000

19-22 พ.ค. 60

23,900

23,900

22,900

6,000

16-19 มิ.ย. 60

22,900

22,900

21,900

5,500

30 มิ.ย. - 03 ก.ค. 60

22,900

22,900

21,900

5,500

14-17 ก.ค. 60

23,900

23,900

22,900

6,000

18-21 ส.ค. 60

23,900

23,900

22,900

6,000

25-28 ส.ค. 60

22,900

22,900

21,900

5,500

ราคานี ้รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์
- โรงแรมที่พกั 3 คืนที่ญี่ปนุ่ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุใน
รายการ
- อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ

ราคานี ้ไม่รวม
- ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และ
คนขับรถ (ท่านละ 900 บาทตลอดทริ ป ชาระพร้ อมค่า
ทัวร์ สว่ นที่เหลือ)
- ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะ
ในกรณีเป็ นทัวร์ กรุ๊ ปเหมาที่ต้องการใบกากับภาษี และได้
ต่อรองราคากันสิ ้นสุดแล้ ว)
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- หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง คอยอานวยความสะดวก
ตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

- ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณีน ้าหนักเกิน 20
ก.ก. ต่อท่าน

* ผู้เดินทางที่มีอายุ 70-74 ปี บริ ษัทประกันจะให้ ความ
คุ้มครองครึ่งหนึง่ อายุเกิน 75 ปี ขึ ้นไป บริ ษัทประกันจะ
ไม่ให้ ความคุ้มครอง
หมายเหตุ
- มัดจาทัวร์ ทนั ทีที่กรุ๊ ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 20 วัน
- ทัวร์ ทกุ กรุ๊ ปของบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทางโดยลูกค้ าจานวนตังแต่
้ 30 ท่านขึ ้นไป บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์ บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
- บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้ า หรื อบกพร่ องของสายการบิน อุบตั ิเหตุ การประท้ วงหยุดงาน เหตุ
สุดวิสยั หรื อภัยทางธรรมชาติทกุ ชนิด หรื อการถูกห้ ามเข้ าประเทศ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
้ ้น
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