




สัมผัสประสบการณการนั่งชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ดวยความเร็ว 240–320 กม./ชั่วโมง
ชมสวนระดับมรดกโลก Beautiful World Heritage สวนเซนกาเนน พรอมกับจิบชาเขียวแทๆ
สปาเทาริมทะเล ชมวิวทะเล และเกาะซากุระจิมะ ที่ สวนลาวานากิซะ
เฮาสเทนบอช เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบยุโรป ทุงดอกไม และเครื่องเลนตางๆ
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กรุงเทพฯ
พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หนาเคานเตอรสายการบินไทย
อินเตอร ประตู 4 แถว D โดยมีเจาหนาที่บริษัท คอยอํานวยความสะดวก
และดําเนินการดานเอกสารแกทาน
กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คาโกชิมา
ออกเดินทางสูเมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG-8104
ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญตอนใต
สุดของประเทศญี่ปุน เปนเมืองศูนยกลางดานการคาพาณิชย หลังผานการ
ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบรอยแลว
ออกเดินทางสู ตําบลดาไซฟุ ที่มีอนุสรณทางประวัติศาสตรเหลืออยูใหชม
มากมาย
นําทานชม ศาลเจาดาไซฟู วัดชินโตเกาแก และมีชื่อเสียงที่สุด สรางขึ้นเมื่อป
ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เปนที่สถิตของเทพเจาแหงความรู จึง
มีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากราบไหวขอพร เพื่อการศึกษา ชาวญี่ปุนที่ไป
นมัสการขอพรนั้นจะตองมีพิธีการตั้งแตลางมือในบอน้ําใหสะอาด จากนั้นก็จะ
ใชเหรียญ 5 เยน ซึ่งมีรูตรงกลาง โยนลงไปตรงบอดานหนาของเทพเจา พนมมือ
ไหว พรอมกับตบมือ 3 ครั้งแลวกมลงกราบ เปนอันเสร็จพิธี
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางสู สถานีฮากาตะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 0.45 ชั่วโมง)
ถึง สถานีฮากาตะ
ออกเดินทางสู เมืองคาโกชิมา โดย รถไฟชินคันเซน เปนรถไฟความเร็วสูงชั้น
นําของโลกทีเ่ ชื่อมระหวางเมืองตางๆ ในญี่ปุน แลนดวยความเร็วประมาณ 300
กิโลเมตรตอชั่วโมง
เดินทางถึง เมืองคาโกชิมา เมืองหลวง เมืองศูนยกลาง และเมืองที่ใหญที่สุด
ของจังหวัดคาโกชิมา ทางทิศตะวันตกฉียงใตของเกาะคิวชู คาโกชิมามีชื่อเลน
อีกชื่อวา “เนเปลสแหงตะวันออก" ดวยลักษณะภูมิศาสตรของอาวที่มีสวน
คลายกัน อากาศที่รอน และมีภูเขาไฟซะกุระจิมะตั้งอยูใกลเมือง
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นําทานชม สวนเซนกาเนน หรือสวนไอโซเทเอน เปนการจัดสวนสไตลญี่ปุน
ตามทางชายฝงดานเหนือของตัวเมืองคาโกชิมา โดยมองเห็นอาวคาโกชิมากับ
ภูเขาไฟซากุระจิมะ ทําใหไดวิวที่สวยงามมาก ภายในสวนยังรวมเอาสระน้ํา
เล็กๆ ธารน้ํา ศาลเจา และทางเดินใตรมเงาของปาไผเอาไวดวย สวนเซน
กาเนนสรางขึ้นตั้งแตสมัยเอโดะ
ตรงสวนกลางของสวนยังมีคฤหาสนของ
ตระกูลไอโซะ ที่สรางพรอมกับสวน และยังคงสภาพเดิมมาจนถึงทุกวันนี้
เชิญชิมรสชาดของขนมญี่ปุนไปพรอมๆ กับจิบชาเขียว หลังจากเดินเลนรอบ
สวนที่ถูกโอบลอมไปดวยกลิ่นของพืชพันธุ คือชวงเวลาผอนคลายทีแ่ สนยอด
เยี่ยม
ออกเดินทางสูโรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารค่ํา
พักที่ KAGOSHIMA SUN ROYAL HOTEL

คาโกชิมา – อิบุซูกิ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู โรงงานผลิตน้ําสมสายชูดํา
นําทานชม โรงงานผลิตน้ําสมสายชูดํา “Tsubo Batake Black Vinegar”
เชิญชิมผลิตผลจากไรนํ้าสมสายชูซึ่งชาวญี่ปุนเชื่อวาเมื่อรับประทานแลวจะดี
ตอสุขภาพ ทํา ใหมีอายุยืนยาว ใหทานไดเลือกซื้อสินคา และผลิตภัณฑ
ตางๆ ที่ผลิตจากไรโดยตรง
ออกเดินทางสู จุดชมวิวลาวาอาริมูระ
นําทานชม ภูเขาไฟซากุระจิมะ จากจุดชมวิวลาวาอาริมูระ ตั้งอยูบนเนินซึ่ง
เปนพื้นที่ที่เกิดจากการสะสมของลาวาที่ไหลออกมาจากการปะทุครั้งใหญของ
ภูเขาไฟซากุระจิมะ ลาสุดเมื่อป 1914 ตรงจุดนี้สามารถมองเห็นปากปลอง
ภูเขาไฟ และกลุมควันที่ลอยอยูเหนือยอดเขา รอบๆ จะมีพืชพันธุที่เติบโตอยู
แถบนี้มากมาย นอกจากนี้ยังสามารถเดินไปทางดานฝงภูเขาไฟ ซึ่งมีทางเดิน
ระยะ 1 กิโลเมตร เพื่อใหชมบรรยากาศ และสภาพแวดลอมรอบๆ จุดชมวิวแหง
นี้ ถูกจัดใหเปนจุดชมวิวแบบพาโนรามาทั้งภูเขาไฟ และอาวคินโกะ โดย
สามารถนั่งอยูในศาลาเล็กๆ ก็เห็นไดทุกมุมมองเลยทีเดียว
ออกเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางสู สวนลาวานากิซะ
นําทานผอนคลายใหเทาไดมีแรงเดินตอที่ สปาซากุระจิมะ โยกัน นากิซะ
บอสปาเทาริมทะเล ตั้งอยูในลานที่ตกแตงแบบเรียบงาย มีทางเดินไม ศาลา
เล็กๆ และจัดเกาอี้ไวเพื่อนั่งชมวิวทะเล และเกาะซากุระจิมะ ในสวนของบอ
ทําสปามีความยาวกวา 100 เมตร จากระเบียงไมริมทะเลยาวไปถึงกลางสนาม
หญา และมีหลังคาเล็กๆ เปนระยะๆ โดยมีน้ําพุรอนจากธรรมชาติไหลเวียนอยู
ตลอดเวลา นับวาเปนบอน้ําสปาเทากลางแจงที่ยาวที่สุดอีกแหงหนึ่งของญี่ปุน
ออกเดินทางสูทาเรือ
นําทานเดินทางโดยเรือเฟอรรี่ กลับสู เมืองคาโกชิมา
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ถึงทาเรือคาโกชิมา จากนั้นออกเดินทางสู เมืองอิบุซูกิ เปนเมืองที่อยูทางตอน
ใตของเมืองคาโกชิมา มือชื่อเสียงในดานการอบทรายรอน
รับประทานอาหาร
พรอมเปดประสบการณใหมกับการอาบทรายรอน (Black Sand Bath) ซึ่งมี
ชื่อเสียงมากของประเทศญี่ปุน ทรายรอนที่วาสีคอนจะออกสีดํา เนื่องดวยกรด
กํามะถันจากน้ําแรใตพื้นดิน อีกทั้งทานจะไดสวมใสชุดยูคาตะในการอบทราย
รอนอีกดวย ซึ่งคุณสมบัติขอการแชทรายรอนจะชวยใหโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น
เพื่อสุขภาพที่ดี
พักที่ IBUSUKI SEASIDE HOTEL, IBUSUKI PHOENIX HOTEL
อิบุซูกิ – คุมาโมโต
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู ทะเลสาบอิเคดะ
นําทานชม ทะเลสาบอิเคดะ ที่ใหญที่สุดของคิวชู ที่มีความกวาง 15 กิโลเมตร
ความลึก 233 เมตร เปนทะเลสาบที่มีสีคราม สามารถมองเห็นวิวซัตสึมะ ฟูจิ
หรือที่เรียกวาภูเขาไคมงดาเคะได มีปลาไหลตัวใหญที่มีลําตัวยาว 2 เมตร
รอบตัวกวาง 50 เซ็นติเมตรอาศัยอยู และยังเปนที่รูจักในฐานะทะเลสาบของ
มอนสเตอร "อิชชี่" ดวย ริมทะเลสาบมีตนเรปซีด และดอกแบสซิกาที่จะออก
ดอกสวยงามในฤดูใบไมผลิ
ออกเดินทางสู หางอิออน
นําทานชอปปงที่หางสรรพคา AEON ที่ใหญที่สุดบนเกาะคิวชู ทานสามารถ
เลือกซื้อหาของใชประจําวันตางๆ
ที่นาใชในสไตลญี่ปุนได
รวมไปถึง
เครื่องสําอางแบรนดญปี่ ุนตางๆ ตามเคานเตอร รวมไปถึงเครื่องอุปโภค และ
บริโภคชื่อดังมากมายทั้งขนมขบเคี้ยว บะหมีก่ ึ่งสําเร็จรูป ผงโรยขาว เครื่องปรุง
สําเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร แชมพู สบู ยาสีฟน และของใชประจําวันอื่นๆ อีก
มากมายไดที่นี่
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อใหทานไดชอปปง อยางเต็มที)่
ออกเดินทางสู เมืองคุมาโมโต เมืองที่มีความรมรื่น และเปนจุดยุทธศาสตรที่
สําคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุน (ค.ศ.1887) และเปนเมืองปากประตู
อุทยานแหงชาติอะโสะ ซึ่งเปนที่ตั้งของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขาไฟอะโสะ และ
ภูเขาไฟคิวยิว
รับประทานอาหารค่ํา
พักที่ ANA CROWNE PLAZA KUMAMOTO NEW SKY HOTEL
คุมาโมโต – เฮาสเทนบอช
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เฮาสเทนบอช หมูบานฮอลแลนดแหงเดียวของญี่ปุน เมือง
ชายทะเล
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เชิญทานเพลิดเพลินกับ เฮาสเทนบอช “หมูบานฮอลแลนด” ของประเทศญี่ปุน
ที่ไดรวบรวมสถาปตยกรรม
และศิลปกรรมขนานแทของฮอลแลนด
(เนเธอรแลนด) และชาวดัชทไวดวยกัน ทานสามารถถายรูปกับบรรยากาศ
รอบๆ กังหันแบบฮอลแลนด ทุงดอกไมตางๆ ไมวาจะเปนทุงดอกทิวลิป, ทุง
ดอกกุหลาบ, ลองเรือชมบรรยากาศของเฮาสเทนบอชไดอยางสบายใจ หรือ
ทานที่ชอบความตื่นเตนเชิญที่สวนสนุกเฮาเทนบอช ทีแ่ บงออกเปนโซนตางๆ 6
โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad,
Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจเชน พิพิธภัณฑหมี
เท็ดดี้, โรงภาพยนตรแบบ 4-5 มิติ หลายโรง, พิพิธภัณฑศิลปะ, ลองเรือไปตาม
คลองที่ยาวกวา 6 กิโลเมตรชมเมืองสไตลยุโรป, ขี่จักรยานชมเมือง และลองเรือ
โจรสลัดของการตูนดัง One Piece
(รวมบัตรผานประตู และเลนเครื่องเลนไดไมจํากัด / 1 Day Passport)
(อาหารกลางวัน และค่ําตามอัธยาศัย เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที)่
พักที่ NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL
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ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองฟุคุโอกะ ศูนยกลางแหงการคมนาคม และธุรกิจตางๆ
เมืองที่โดงดังมาจาก อุตสาหกรรมผาไหม ฮากาตะ-โอริ และ ตุกตาดินฮากาตะ
นําทานชอปปงที่ ยานเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเปนยานที่เรียกวาเปนหัวใจของ
เมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได เรียกวาเปน Downtown Area ของเมืองฟูกุ
โอกะ โดยในบริเวณนี้จะมีรานรวง ถนนคนเดิน และหางใหญๆ มารวมตัวกันอยู
มากมาย เรียกวาถาตั้งใจจะมาเดินชอปปงซื้อของกันจริงๆ วันเดียวก็ไมพอ มี
สินคาใหเลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแตเครื่องใชไฟฟา เสื้อผา แบรนเนมด
หนังสือ เครื่องสําอางคตางๆ รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อใหทานไดชอปปงอยางเต็มที)่
ออกเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8107
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราคาบริการ สําหรับคณะอยางต่ํา 35 ทาน
ผูใหญพักหองคู (2 ทาน / 1 หอง)
ผูใหญพักหองเดี่ยว
เด็กอายุ 2 – 5 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
เด็กอายุ 2 – 5 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน
หมายเหตุ กรณีตองการเดินทางโดยที่นั่งชั้นธุรกิจ ราคาเพิ่มทานละ 15,000.- บาท

69,900.- บาท
82,900.- บาท
52,900.- บาท
67,900.- บาท

อัตราคาบริการนี้รวม
• คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
• คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน และประกันภัยทุกแหง
• คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน
• คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดระบุไวในรายการ
• คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง
• คาทิปไกดทองถิ่น และคนขับรถตลอดการเดินทาง
• คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอัน
เนื่อง จากอุบัติเหตุ ไวในวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
• น้ําหนักกระเปา 40 กิโลกรัม สําหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ําหนักกระเปา 30 กิโลกรัม สําหรับที่นั่งชั้น
ประหยัด กรณีน้ําหนักเกินจากที่กําหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
• คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน
• คาปรับ สาหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว
• คาธรรมเนียมวีซา
• คาทําหนังสือเดินทาง
• คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม
เงื่อนไขการชําระเงิน
• กรุณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท และกรุณาแฟกซ หรือ อีเมลหนา
พาสปอรตของผูเดินทางเพื่อทําการจองที่นั่ง
• คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง อยางนอย 20 วัน
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม
หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง
2. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การเมือง, การประทวง,
การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากวามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสอไปในทาง
เสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว หรือโดนปฎิเสธการเขาเมืองทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขาเมืองใหกับ
ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย หรือเหตุการณที่เหนือการณควบคุม
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด

ใบจองทัวร AMAZING NATURE
29 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561
1. รายการที่จอง

............................................................................................................... ......

2. ชื่อ / นามสกุล

ผูจอง..........................................................................................................

3. ชื่อ / นามสกุล
ผูเดินทาง (เปนภาษาอังกฤษตรงตามหนาพาสปอรต)
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
5. ..................................................................................................................
6. ..................................................................................................................
4. เบอรติดตอ .................................................................................................................................
5. ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) ...................................................................................................
6. ประเภทหองพัก
5.1 หองพักผูใหญ 2 ทาน (TWN / DBL) ..... หอง
5.2 หองพัก 1 เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับ 1 ผูใหญ ..... หอง
5.3 หองพัก 1 เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับ 2 ผูใหญ ..... หอง (มีเตียง)
5.4 หองพัก 1 เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับ 2 ผูใหญ ..... หอง (ไมมีเตียง)
5.5 หองพักผูใหญ 3 ทาน (TRP) เตียงเสริม ..... หอง
5.6 หองพัก 1 ทาน (SGL) ..... หอง
7. อาหาร
ไมทานเนื้อวัว
ไมทานเนื้อหมู
อื่นๆ ............................................................

ไมทานสัตวปก

8. เคยโดนปฎิเสธวีซาหรือไม

เคย ประเทศ ..................................

ไมเคย

ทานมังสวิรัติ

