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วันแรก

กรุงเทพ – ฟุคุโอกะ

21.00 น.

คณะพร อ มกั น ที่ ท า อากาศยานสุว รรณภู มิ อาคารผู โ ดยสารขาออกระหว า งประเทศ ชั้ น 4
เคานเตอร C สายการบินไทย เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสาร และ
สัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

ฟุคุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – เบปปุ – อาบทรายรอน – ออนเซ็น

01.00 น.
08.00 น.

ออกเดินทางสู เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุนโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
เดินทางถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นนํา
ทานเดินทางสูเมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ และ
สถานที่ ทองเที่ยวมากมาย นํ าท านสู ศาลเจ าดาไซฟุ ซึ่ งสรา งขึ้นในป ค.ศ.905 เพื่อถวายแด
พระนั ก ปราชญมิ จิซ าเนะ สุงาวาระ เป นวิหารเกาแก แ ละมี ผูค นหลั่งไหลไปสักการะกั นอย า ง
เนืองแนน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท า นเดิ น ทางสู เมื อ งเบปปุ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเรื่ อ งออนเซ็ น ของญี่ ปุ น ให ทุ ก ท า นได สั ม ผั ส กั บ
ประสบการณล้ําคาที่หาไดเฉพาะในคิวชูเทานั่นกับ การอาบทรายรอน (Sunaburo) เปนวิธีการ
ลงไปอบตั ว อยู ใ นทรายทั้ ง ตั ว ตั้ ง แต ส ว นคอลงมาประมาณ
10-20 นาที การอบทรายรอนมักจะทํากันในแหลงที่มีออนเซ็น
และมีสวนผสมของออนเซ็นแทรกซึมอยูในทราย ซึ่งสงผลเรื่อง
ความงามของผิ ว พรรณ สุ ข ภาพ และการผ อ นคลายความ
เมื่อยลาเทียบเทากับการเขาออนเซ็น
นําทานเขาสูที่พัก BEPPUWAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเทา
http://www.daiwaresort.jp.e.zr.hp.transer.com/beppu/index.html
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
*** พักผอนกับสปารีสอรทแบบญี่ปุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาออนเซ็น
(Onsen) เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล
และยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น

เที่ยง
บาย

ค่ํา
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วันที่สาม

เบปปุ – จิโกกุ เมกุริ (บอทะเลเดือด และ บอสีเลือด) – หมูบานยูฟูอิน –
ทาคาชิโฮ – ชองเขาทาคาชิโฮ – คุมาโมโต

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู จิโกกุ เมกุริ (Jigoku Meguri) หรือขุมนรก ทั้งแปด คือบอน้ําพุรอนธรรมชาติ
ที่เกิ ดขึ้ นจากการระเบิ ดของภู เขาไฟ ประกอบด วยแร ธาตุ ที่เข ม ข น มี ลักษณะที่ แตกต า งกั นมี
ทั้งหมด 8 บอ ยูมิ จิโกกุ หรือ "บอทะเลเดือด" เปนบอน้ํารอนสีฟาเหมือนน้ําทะเล โอนิอิชิโบสุ
จิโกกุ หรือ "บอโคลนเดือด” มีลักษณะคลายโคลนสีเทาเดือดปุดๆ ยามะ จิโกกุ หรือ "หุบเขานรก"
คามาโดะ จิโ กกุ หรือ "นรกกระทะทองแดง" โอนิยามะ จิโกกุ หรื อ "หุบเขาป ศาจ" ชิร าอิเกะ
จิโกกุ หรือ "นรกสีขาว" เปนบอน้ําพุรอนสีขาวคลายน้ํานมชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ "บอสีเลือด" ทัตสึ
มากิ จิโกกุ หรือ "น้ําพุนรก” ทุก ๆ 20-30 นาทีจะมีน้ําพุรอนพุงขึ้นมาจากใตพิภพอยางรุนแรง
แตละครั้งใชเวลาพนน้ํานาน 5 นาที จากนั้นนําทานชม หมูบานยูฟุอิน เปนหมูบานจําลองสไตล
ยุ โ รป มีก ลิ่นอายยุโ รปโบราณ บ า นอิฐที่ แสนคลาสสิ ค เรี ยงรายอยู บ นถนนสายเล็ก ๆ ประดั บ
ประดาไปดวยดอกไมนานาชนิด ถือเปนไฮไลทหนึ่งประจําเมืองยูฟุอิน เหมาะแกการเดินเลนและ
ถายรูป ภายในบริเวณประกอบดวยสวนหยอม รานอาหาร รายขายของที่ระลึก งานประดิษฐที่
เปนเอกลักษณของเลน ของสะสมทั้งญี่ปุนและตางประเทศ แตละรานตกแตงภายในไดดูดีดึงดูด
ใหคนเขามาเลือกซื้อสินคา
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

นํ า ท า นเดิ น ทางสู ช องเขาทาคาชิ โ ฮ แหล ง ท อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ มี ชื่อ เสียงของจั ง หวั ด
มิยาซากิ เกิดจากรอยแตกของภูเขาที่มีแมน้ํา Gokase ตัดผาน 2 ขางจะเปนหินสูงชันเหมือนหน
าผาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟจนมีรูปรางคดเคี้ยวเหมือนมังกร ซึ่งจะมีน้ําตก Minainotaki
ที่สูงถึง 17 เมตรอยูในชองเขานี้ (สําหรับลูกคาที่อยากนั่งเรือชมธรรมชาติ จะมีคาใชจายเพิ่มเติม)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ณ ภัตตาคาร

ค่ํา
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พิเศษ! ใหทานไดลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยมเต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอยางดีลวก
พร อ มผั ก สดใหม แ ละเต า หู  แ สนอร อ ยทานคู  กั บ ข า วสวยร อ นๆ เสิ ร  ฟ พร อ มน้ํ า จิ้ ม รสเด็ ด
พิเศษ ซอฟดริ้งแบบไมอั้น!
นําทานเขาสูที่พัก KUMAMOTO CASTLE HOTEL หรือเทียบเทา
https://www.hotel-castle.co.jp/

วันที่สี่

คุมาโมโต – นั่งเรือเฟอรรี่ (คุมาโมโต – ชิมาบาระ) – ซาเซโบะ –
เฮาสเทนบอช (ครึ่งวัน) ** ชมเทศกาล Kingdom Of Light **

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานมุงหนาสูทาเรือ ลองเรือเฟอรรี่จากทา คุมาโมโต สูทาเรือ ชิมาบาระ (ใชเวลาประมาณ
30 นาที) ระหวางนั้นทานสามารถเพลิดเพลินกับการใหอาหารนกนางนวลระหวางการลองเรือ
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองซาเซโบะ
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เฮาสเทนบอช (คูปองเงินสด1500 เยน)

เที่ยง

บาย

นําทานเขาชม เฮาสเทนบอช หมูบานฮอลแลนด ของประเทศญี่ปุน ที่รวมสถาปตยกรรมศิลปะ
และวัฒนธรรมขนานแทของชาวฮอลแลนดและดัชทรวมไวดวยกัน พรอมสนุกสนานตื่นเตนกับสิ่ง
อํา นวยความสะดวกนานั ปการ ท า นสามารถถายรู ปกั บบรรยากาศรอบๆ ได อย า งสนุ กสนาน
ทั้งกังหันแบบฮอลแลนด ทุงดอกไม ตางๆ ไมวาจะเปนทุงดอกทิวลิป, ทุงดอกกุหลาบ, หรือ
แมกระทั่งลองเรือชมบรรยากาศของเฮาสเทนบอชไดอยางสบายใจ หรือทานที่ชอบความตื่นเตน
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เชิญที่ โรงภาพยนตร และสวนสนุกแบบตะวันตก เชน HORIZON ADVENTURE ชมการแสดง
ฉากน้ําทวมใหญ ฟาผาที่ทําไดเหมือนจริงอยางนาทึ่ง พรอมชมทิวทัศนอันสวยงามของเมืองนี้,
FUTURE CAST THEATER GRAND ODYSSEY ใหทานรวมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร การ
ตอสูสุดยิ่งใหญนอกอวกาศที่มีทานเปนดารานําแสดงดวย รับรองไดวาทานจะประทับใจไปอีกนาน
ไดเวลาอันสมควรนําทานชมงาน Kingdom of Light งานเทศกาลประดับไฟ ที่ยิ่งใหญที่สุด
ของญี่ปุนด วยหลอดไฟกวา 13

ล า นดวง ภาพวิวของแสงสีตระการตาในตอนกลางคื นบน

อาณาจักรแหงแสงไฟ
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาสูที่พัก NIKKO HUISTENBOSCH HOTEL หรือเทียบเทา
http://www.nikkobangkok.com/

วันที่หา

ซาเซโบะ – ซากะ – ศาลเจายูโทคุอินาริ – ฟุคุโอกะ – ชอปปงเท็นจิน

เชา

เที่ยง

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู ศาลเจายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สรางขึ้นในป 1688 เปนศาลเจา
นิกายชินโต ดานบนของตัวศาลเจาก็เปนจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ
ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และชวงฤดูใบไมรวง ที่ใบไมจะเปลี่ยนเปนสีสมแดง สวนหนาศาล
เจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมน้ําสายเล็กๆเปนจุดถายภาพที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง ศาลเจาแหงนี้
เปนที่ประทับของเทพเจาศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว
ความสําเร็จดานธุรกิจ และความปลอดภัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

นํา ท านเดินทางสู เมื องฟุ คุโ อกะ ชอปป งย า นการค า ที่ มีชื่อเสียง เท็น จิ น เพลิดเพลินกั บ การ
จับจายซื้อของที่ระลึกอยางจุใจกับ รานคามากมายใหทานไดเลือกซื้อสินคาและผลิตภัณฑชั้นนํา
นานาชนิด อาทิ เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส เสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องสําอาง ฯลฯ
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ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูที่พัก ROYAL PARK FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเทา
https://www.the-royalpark.jp/the/fukuoka/

วันที่หก

ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู สนามบินฟุคุโอกะ
11.40 น.
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
15.40 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
_____________________________________________________________________________

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

มีนาคม

23-28

ทานละ

ราคารวมตัว๋

ราคาไมรวมตัว๋

ผูใหญ พักหองละ 2-3 ทาน

62,900.-

40,500.-

เด็กอายุตา่ํ กวา 12 ป พักรวมผูใหญ มีเตียง

56,900.-

36,500.-

เด็กอายุตา่ํ กวา 12 ป พักรวมผูใหญ ไมมเี ตียง

50,500.-

32,500.-

พักหองเดี่ยว เพิม่ อีกทานละ

10,500.-

10,500.6
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