
 

 

 
 
 
 
 

 
 สมัผสัประสบการณ์การนงัชินคันเซน รถไฟความเร็วสงู ด้วยความเร็ว 240–320 กม./ชวัโมง 
 ชมสวนระดบัมรดกโลก Beautiful World Heritage สวนเซนกาเนน พร้อมกบัจิบชาเขียวแท้ๆ  
 สปาเท้าริมทะเล ชมวิวทะเล และเกาะซากุระจิมะ ที สวนลาวานากิซะ 
 เฮ้าส์เทนบอช เพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบยโุรป ทุ่งดอกไม้ และเครืองเล่นตา่งๆ     

 
ศุกร์ 29 ธ.ค. 60 กรุงเทพฯ 
23.00 น. พร้อมกนัทีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชนั 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบนิไทย 

อินเตอร์ ประต ู 4 แถว D โดยมีเจ้าหน้าทีบริษัท คอยอํานวยความสะดวก 
และดําเนินการด้านเอกสารแก่ทา่น 

เสาร์ 30 ธ.ค. 60 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คาโกชิมา  
01.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฟคุโุอกะ โดยเทียวบนิที TG-8104 
08.30 น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองทีใหญ่ทีสดุบนเกาะคิวช ู เกาะใหญ่ตอนใต้

สดุของประเทศญีปุ่ น เป็นเมืองศนูย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลงัผ่านการ
ตรวจลงตราหนงัสือเดนิทาง และพิธีการศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

09.30 น. ออกเดินทางสู ่ ตําบลดาไซฟ ุ ทมีีอนสุรณ์ทางประวตัิศาสตร์เหลืออยู่ให้ชม
มากมาย  

1015 น. นําท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟู วดัชินโตเก่าแก่ และมีชือเสียงทีสดุ สร้างขึนเมือปี 
ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็นทีสถิตของเทพเจ้าแหง่ความรู้ จึง
มีนกัเรียนนิสิตนกัศึกษามากราบไหว้ขอพร เพอืการศกึษา ชาวญีปุ่ นทีไป
นมสัการขอพรนนัจะต้องมีพิธีการตงัแต่ล้างมือในบ่อนําให้สะอาด จากนนัก็จะ
ใช้เหรียญ 5 เยน ซงึมีรูตรงกลาง โยนลงไปตรงบ่อด้านหน้าของเทพเจ้า พนมมือ
ไหว้ พร้อมกบัตบมือ 3 ครังแล้วก้มลงกราบ เป็นอนัเสร็จพิธี 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
12.00 น. ออกเดินทางสู ่สถานีฮากาตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 0.45 ชวัโมง)  
12.45 น. ถึง สถานีฮากาตะ  
13.18 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองคาโกชิม่า โดย รถไฟชนิคันเซน เป็นรถไฟความเร็วสงูชนั

นําของโลกทีเชือมระหว่างเมืองต่างๆ ในญีปุ่ น แล่นด้วยความเร็วประมาณ 300 
กิโลเมตรต่อชวัโมง  

14.53 น. เดินทางถึง เมืองคาโกชิมา เมืองหลวง เมืองศนูย์กลาง และเมืองทีใหญ่ทีสดุ
ของจงัหวดัคาโกชิมา ทางทศิตะวนัตกฉียงใต้ของเกาะคิวช ู คาโกชมิามีชือเล่น



 

 

อีกชือว่า “เนเปิลส์แหง่ตะวนัออก" ด้วยลกัษณะภมิูศาสตร์ของอ่าวทีมีส่วน
คล้ายกนั อากาศทีร้อน และมีภเูขาไฟซะกรุะจิมะตงัอยู่ใกล้เมือง  

 
 
15.30 น. นําทา่นชม สวนเซนกาเนน หรือสวนไอโซเทเอน เป็นการจดัสวนสไตล์ญีปุ่ น 

ตามทางชายฝังด้านเหนือของตวัเมืองคาโกชิม่า โดยมองเหน็อ่าวคาโกชมิา่กับ
ภเูขาไฟซากรุะจิมะ ทําให้ได้วิวทสีวยงามมาก ภายในสวนยงัรวมเอาสระนํา
เล็กๆ ธารนํา ศาลเจ้า และทางเดินใต้ร่มเงาของป่าไผ่เอาไว้ด้วย  สวนเซน
กาเนนสร้างขนึตงัแต่สมยัเอโดะ ตรงส่วนกลางของสวนยงัมีคฤหาสน์ของ
ตระกลูไอโซะ ทสีร้างพร้อมกบัสวน และยงัคงสภาพเดิมมาจนถึงทกุวนันี 

 เชิญชิมรสชาดของขนมญีปุ่ นไปพร้อมๆ กบัจิบชาเขียว หลงัจากเดินเล่นรอบ
สวนทถีกูโอบล้อมไปด้วยกลินของพืชพนัธุ์ คือช่วงเวลาผ่อนคลายทแีสนยอด
เยียม 

17.00 น. ออกเดินทางสูโ่รงแรมทีพกั  
18.00 น. รับประทานอาหารคํา  
 พกัที   KAGOSHIMA SUN ROYAL HOTEL  
 
อาทติย์ 31 ธ.ค. 60 คาโกชิมา – อิบุซูก ิ      
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู ่โรงงานผลิตนําส้มสายชดูํา 
09.45 น. นําทา่นชม โรงงานผลิตนาํส้มสายชูดาํ “Tsubo Batake Black Vinegar” 

เชิญชิมผลิตผลจากไร่นําส้มสายชซูงึชาวญีปุ่ นเชือวา่เมือรับประทานแล้วจะดี
ตอ่สขุภาพ ทํา  ให้มีอายยืุนยาว ให้ทา่นได้เลือกซือสินค้า และผลิตภณัฑ์
ตา่งๆ ทีผลิตจากไร่โดยตรง 

10.45 น. ออกเดินทางสู ่จดุชมวิวลาวาอาริมรูะ   
11.30 น. นําทา่นชม ภูเขาไฟซากุระจมิะ จากจดุชมวิวลาวาอาริมรูะ ตงัอยู่บนเนินซงึ

เป็นพืนทีทเีกิดจากการสะสมของลาวาทีไหลออกมาจากการปะทคุรังใหญ่ของ
ภเูขาไฟซากรุะจิมะ ล่าสดุเมือปี 1914 ตรงจดุนีสามารถมองเหน็ปากปล่อง
ภเูขาไฟ และกลุ่มควนัทีลอยอยู่เหนือยอดเขา รอบๆ จะมีพืชพนัธุ์ทเีติบโตอยู่
แถบนีมากมาย นอกจากนียงัสามารถเดินไปทางด้านฝังภูเขาไฟ ซงึมีทางเดิน
ระยะ 1 กิโลเมตร เพือให้ชมบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมรอบๆ จดุชมวิวแหง่
นี ถกูจดัให้เป็นจดุชมวิวแบบพาโนรามาทงัภเูขาไฟ และอ่าวคินโกะ โดย
สามารถนงัอยู่ในศาลาเล็กๆ ก็เห็นได้ทกุมมุมองเลยทีเดียว  

12.30 น. ออกเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
12.45 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.45 น. ออกเดินทางสู ่สวนลาวานากิซะ 
14.00 น. นําทา่นผ่อนคลายให้เท้าได้มีแรงเดินต่อท ี สปาซากุระจิมะ โยกัน นากิซะ 

บ่อสปาเท้าริมทะเล ตงัอยู่ในลานทีตกแต่งแบบเรียบง่าย มีทางเดินไม้ ศาลา
เล็กๆ และจดัเก้าอีไว้เพือนงัชมวิวทะเล และเกาะซากรุะจิมะ ในส่วนของบ่อ
ทําสปามีความยาวกว่า 100 เมตร จากระเบียงไม้ริมทะเลยาวไปถึงกลางสนาม



 

 

หญ้า และมีหลงัคาเลก็ๆ เป็นระยะๆ โดยมีนําพรุ้อนจากธรรมชาติไหลเวียนอยู่
ตลอดเวลา นบัว่าเป็นบ่อนําสปาเท้ากลางแจ้งทยีาวทีสดุอีกแห่งหนึงของญีปุ่ น 

15.00 น. ออกเดินทางสูท่่าเรือ  
15.30 น. นําทา่นเดินทางโดยเรือเฟอร์รี กลบัสู่ เมืองคาโกชิมา 
16.00 น. ถึงท่าเรือคาโกชิมา จากนนัออกเดินทางสู่ เมืองอบิุซูกิ เป็นเมืองทีอยู่ทางตอน

ใต้ของเมืองคาโกชิมา มือชือเสียงในด้านการอบทรายร้อน  
18.00 น. รับประทานอาหาร     
 พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กบัการอาบทรายร้อน (Black Sand Bath) ซงึมี

ชือเสียงมากของประเทศญีปุ่ น ทรายร้อนทีว่าสีค่อนจะออกสีดํา เนืองด้วยกรด 

กํามะถนัจากนําแร่ใต้พนืดิน อีกทงัทา่นจะได้สวมใส่ชดุยคูาตะในการอบทราย
ร้อนอีกด้วย ซงึคณุสมบตัิขอการแช่ทรายร้อนจะช่วยให้โลหิตหมนุเวียนดีขนึ 
เพือสขุภาพทีดี 

 พกัที   IBUSUKI SEASIDE HOTEL, IBUSUKI PHOENIX HOTEL  
    
จันทร์ 1 ม.ค. 61 อบิุซูกิ – คุมาโมโต้ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. ออกเดินทางสู ่ทะเลสาบอิเคดะ  
09.30 น. นําทา่นชม ทะเลสาบอเิคดะ ทใีหญ่ทีสดุของคิวช ูทมีีความกว้าง 15 กิโลเมตร 

ความลกึ 233 เมตร เป็นทะเลสาบทมีีสีคราม สามารถมองเหน็วิวซตัสมึะ  ฟจิู 
หรือทีเรียกว่าภเูขาไคมงดาเคะได้ มีปลาไหลตวัใหญ่ทมีีลําตวัยาว 2 เมตร 
รอบตวักว้าง 50 เซน็ติเมตรอาศยัอยู่ และยงัเป็นทรู้ีจกัในฐานะทะเลสาบของ
มอนสเตอร์ "อิชชี" ด้วย ริมทะเลสาบมีต้นเรปซีด และดอกแบสซิก้าทีจะออก
ดอกสวยงามในฤดใูบไม้ผล ิ

10.30 น. ออกเดินทางสู ่ห้างอิออน  
12.00 น. นําท่านช้อปปิงทีห้างสรรพค้า AEON ทใีหญ่ทสีดุบนเกาะคิวช ู ทา่นสามารถ

เลือกซอืหาของใช้ประจําวนัต่างๆ ทีน่าใช้ในสไตล์ญีปุ่ นได้ รวมไปถึง
เครืองสําอางแบรนด์ญีปุ่ นต่างๆ ตามเคาน์เตอร์ รวมไปถึงเครืองอปุโภค และ
บริโภคชือดงัมากมายทงัขนมขบเคียว บะหมีกึงสําเร็จรูป ผงโรยข้าว เครืองปรุง  
สําเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพ ู สบู่ ยาสีฟัน และของใช้ประจําวนัอืนๆ อีก
มากมายได้ทนีี 

 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพือให้ท่านได้ช้อปปิงอยา่งเต็มที) 
15.00 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองทีมีความร่มรืน และเป็นจดุยทุธศาสตร์ที

สําคญัสมยัสงครามกลางเมืองของญีปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประต ู 
อทุยานแหง่ชาติอะโสะ ซงึเป็นทีตงัของภเูขาไฟสองลกู คือ ภเูขาไฟอะโสะ และ
ภเูขาไฟคิวยิว 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา 
 พกัที   ANA CROWNE PLAZA KUMAMOTO NEW SKY HOTEL  
 
อังคาร 2 ม.ค. 61 คุมาโมโต้ – เฮ้าส์เทนบอช 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 

08.30 น. นําทา่นเดินทางสู่ เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์แหง่เดียวของญีปุ่ น เมือง
ชายทะเล 

11.00 น. เชิญทา่นเพลิดเพลินกับ เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญีปุ่ น 
ทไีด้รวบรวมสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมขนานแท้ของฮอลแลนด์ 
(เนเธอร์แลนด์) และชาวดชัท์ไว้ด้วยกนั ทา่นสามารถถ่ายรูปกบับรรยากาศ
รอบๆ กงัหนัแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทวิลิป, ทุง่
ดอกกหุลาบ, ล่องเรือชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือ
ท่านทีชอบความตืนเต้นเชิญทีสวนสนกุเฮาเทนบอช ทแีบ่งออกเป็นโซนต่างๆ 6 
โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, 
Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆ ทนี่าสนใจเช่น พิพิธภณัฑ์หมี
เท็ดดี, โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มิติ หลายโรง, พิพิธภณัฑ์ศิลปะ, ลอ่งเรือไปตาม
คลองทียาวกว่า 6 กิโลเมตรชมเมืองสไตล์ยโุรป, ขีจกัรยานชมเมือง และลอ่งเรือ
โจรสลดัของการ์ตนูดงั One Piece   

 (รวมบตัรผ่านประต ูและเล่นเครืองเลน่ได้ไม่จํากดั / 1 Day Passport)  
 (อาหารกลางวนั และคําตามอธัยาศยั เพือให้ท่านได้สนกุสนานอย่างเต็มท)ี  
 พกัที   NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL  
 
พุธ 3 ม.ค. 61 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศนูย์กลางแห่งการคมนาคม และธรุกิจต่างๆ 

เมืองทีโด่งดงัมาจาก อตุสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะ-โอริ และ ตุ๊กตาดินฮากาตะ 
11.00 น. นําท่านช้อปปิงที ย่านเทน็จิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านทีเรียกว่าเป็นหวัใจของ

เมืองฟกูโุอกะหรือเกาะคิวชเูลยก็ได้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟกูุ
โอกะ โดยในบริเวณนีจะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตวักนัอยู่
มากมาย เรียกว่าถ้าตงัใจจะมาเดินช้อปปิงซอืของกนัจริงๆ วนัเดียวก็ไม่พอ มี
สินค้าให้เลือกซือหลากหลายชนิด ตงัแต่เครืองใช้ไฟฟ้า เสือผ้า แบรนเนมด์ 
หนงัสือ เครืองสําอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย  

 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือให้ท่านได้ช้อปปิงอย่างเต็มที) 
15.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน 
18.10 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทียวบนิ TG-8107 
22.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการ สาํหรับคณะอย่างตาํ 35 ท่าน  
ผู้ ใหญ่พกัห้องคู ่(2 ทา่น / 1 ห้อง) 69,900.- บาท 
ผู้ ใหญ่พกัห้องเดียว  82,900.- บาท 
เด็กอาย ุ2 – 5 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมมี่เตียงเสริม 51,900.- บาท 
เด็กอาย ุ2 – 5 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น  66,900.- บาท 
หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยทีนงัชนัธุรกิจ ราคาเพมิทา่นละ 15,000.- บาท 
  
อัตราค่าบริการนีรวม  
•  ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย (TG)  
•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํามนั และประกันภยัทกุแหง่  
•  ค่าทีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบไุว้ในรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
•  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามทไีด้ระบไุว้ในรายการ  
•  ค่าใช้จ่ายของมคัคเุทศก์ทีคอยอานวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง  
•  ค่าทิปคนขบัรถตลอดการเดินทาง 
•  ค่าประกนัอบุตัิเหตใุนระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนัเนือง  

จากอบุตัิเหต ุไว้ในวงเงนิไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท 
• นําหนกักระเป๋า 40 กิโลกรัม สําหรับทีนงัชนัธุรกิจ และนําหนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม สําหรับทีนงัชนัประหยดั 

กรณีนําหนกัเกินจากทกํีาหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพมิ  
อัตราค่าบริการนีไม่รวม  
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท์ เป็นต้น  
•  ค่าปรับ สาหรับนําหนกักระเป๋าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว้  
•  ค่าธรรมเนียมวีซา่ 
•  ค่าทําหนงัสือเดินทาง  
•  ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพมิ  
•  ค่าทปิไกด์ท้องถิน วนัละ 300 เยน หรือประมาณ 100 บาท ต่อท่าน (หรือประมาณ 600 บาทต่อทา่น) 
เงือนไขการชาํระเงนิ  
• กรุณายืนยนัการเดินทาง และชําระเงินมดัจํา ท่านละ 20,000.- บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้า

พาสปอร์ตของผู้ เดินทางเพอืทําการจองทีนงั  
• ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทงัหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วนั  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพมิ หากสายการบินมีการปรับขนึก่อนวนัเดินทาง 
2.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การ

นดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การจราจรติดขดั  
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสนิ หากว่ามีการนําสงิของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสอ่ไปในทาง

เสือมเสียด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทงัใน
ประเทศและต่างประเทศ ซงึอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพํานกัอยู่ในประเทศไทย หรือเหตกุารณ์ทีเหนือการณ์ควบคมุ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสญูหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทยีวเอง 

6. เมอืทา่นตกลงชําระค่ามดัจําหรือค่าทวัร์ทงัหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทงัหมด 

 



 

 

ใบจองทวัร์ AMAZING NATURE 
29 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 

 
 

1. รายการทีจอง ............................................................................................................... ...... 
 

2. ชือ / นามสกลุ ผู้จอง.......................................................................................................... 
 

3. ชือ / นามสกลุ  ผู้ เดนิทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 
1. .................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................. 
6. .................................................................................................................. 

 
4. เบอร์ติดตอ่ ................................................................................................................................. 
 
5. ทีอยู่ปัจจบุนั (ทีติดตอ่ได้สะดวก) ................................................................................................... 
 
6. ประเภทห้องพกั 

5.1  ห้องพกัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN / DBL) ..... ห้อง    
5.2  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักับ 1 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง 
5.3  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักับ 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง (มีเตียง) 
5.4  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักับ 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง (ไมมี่เตียง) 
5.5 ห้องพกัผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ..... ห้อง    
5.6 ห้องพกั 1 ท่าน (SGL) ..... ห้อง     
 

7. อาหาร         ไมท่านเนือววั ไมท่านเนือหม ู ไมท่านสตัว์ปีก ทานมงัสวิรัติ 
อืนๆ ............................................................ 

 
8. เคยโดนปฎิเสธวีซา่หรือไม่ ไมเ่คย เคย   ประเทศ .................................. 
 
 
 
 


