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Japan New Wave Travel Co., Ltd. Nagara Apartment (Room 103)                     

122 Soi Anumarnrachathon Decho Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500                   

Tel: +662-2354720 Fax: +662-2354721 E-Mail: jnwt.new.wave@gmail.com, ginga_thailand@hotmail.com                    

                                                                                         Licence No. 11/07577                          

 

เท่ียวญ่ีปุ่น 8 วนั 6 คืน: คิวชู 

โดยสายการบิน: การบินไทย 

กําหนดเดินทาง: ปี 2561-2562 

 

วนัแรก-วนัที่ 2: สนามบินสุวรรณภูมิ / สุวรรณภูมิ (สมุทรปราการ) - ฟกุุโอกะ (ฟกุุโอกะ) 
 

21.30 น.     ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน การบินไทย (TG) 

00.50 น.     ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมสู่ิสนามบินฟุกโุอกะ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG 648 

08.00 น.     เดินทางถึงสนามบินฟุกโุอกะ ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยในเวลา 09:00 น. 
 

วนัที่ 2: ศาลเจา้ยโูทคุอินาริ - สวนโกเวอร์ - โบสถโ์อฮูร่า - สวนสนัติภาพนางาซากิ 

                                                         

สาย     นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจา้นิกายชินโตประจาํตระกูลนาเบะชิมะ
ผูป้กครองเมืองซากะในสมยัเอโดะ เป็นศาลเจา้อินาริท่ีใหญ่และสาํคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟุชิมิอินาริในเกียว
โต และศาลเจา้คะซะม่าอินาริในอิบาระกิ ดา้นบนของตวัศาลเจา้ ก็เป็นจุดชมววิที่สวยงามอีกจุดหน่ึง โดยเฉพาะช่วงฤดู
ใบไมผ้ลิยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไมร่้วงที่ใบไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีสม้แดง ส่วนหนา้ศาลเจา้ก็ยงัมีสะพาน
สีแดงคู่กบัแม่นํ้ าสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว ศาลเจา้แห่งน้ีเป็นที่ประทบัของเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ ที่
ประชาชนต่างนิยมไปสกัการะขอพรเก่ียวกบัการเก็บเก่ียว ความสาํเร็จดา้นธุรกิจ และความปลอดภยั                                         

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
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เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                               

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่  สวนโกเวอร์ ตั้งอยูท่ี่ยา่นเมืองนางาซากิ ไม่ใช่แค่สวน
ธรรมดาๆทัว่ไป หากมีการทาํออกมาสไตลผ์สมผสานระหวา่งสวนก่ึงพพิธิภณัฑใ์นพื้นท่ีแบบเปิดโล่ง โดยกลุ่มอาคารเหล่าน้ี
สร้างขึ้นตั้งแต่ยคุที่ญี่ปุ่ นเพิง่เปิดประเทศใหม่ๆ ประมาณปลาย ค.ศ. 1900 ซ่ึงตวัสวนน้ีไดถู้กดดัแปลงจากท่ีอยูอ่าศยัของพอ่คา้
ชาวองักฤษนามวา่ Thomas Glover อนัเป็นที่มาของช่ือของที่น่ีนัน่เองสวนโกเวอร์น่ีค่อนขา้งจะมีบริเวณอยูพ่อสมควร ซ่ึงจะ
แบ่งออกเป็นสองส่วนหลกัๆ อยา่งสวนแบบตะวนัตก และอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบยคุ 1900 อีกประมาณ 2-3 หลงั ววิที่น่ี
สวยมาก เน่ืองจากสวนแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาท)ี 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่  โบสถ์โอฮูร่า ตั้งอยูแ่ถบๆตวัเมืองนางาซากิในจงัหวนัางาซากิ จากการที่โบสถโ์ออูร่าถูกสร้าง
ขึ้นเม่ือปีสุดทา้ยของยคุเอโดะ คือประมาณปี ค.ศ.1864 เพือ่ตอบรับกบัชุมชนของพอ่คา้ชาวตะวนัตกที่ขยายใหญ่ขึ้น และมา
พกัอาศยัอยูท่ี่นางาซากิ จึงทาํใหก้ลายเป็นโบสถข์องศาสนาคริสตท์ี่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่ น นอกจากน้ี ยงัเป็นส่ิงก่อสร้างแบบ
ตะวนัตกเพยีงอยา่งเดียวที่ไดรั้บการขึ้นช่ือเป็นสมบติัของชาติอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่  สวนสันติภาพนางาซากิ ตั้งอยูใ่นบริเวณตวัเมืองนางาซากิ ถา้ดูจากความเป็นมาในการก่อตั้ง
สวนสนัติภาพแห่งน้ีอาจจะมีความสลดกนั เพราะที่น่ีนั้นถูกจดัสร้างขึ้นเพือ่ราํลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ช่ือวา่ Fat 

Man เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ที่ทาํลายเกือบทั้งเมือง และยงัฆ่าส่ิงมีชีวติไปมากกวา่ 80,000 คน แต่ก็ถือวา่เป็นอีกส่วน
หน่ึงในประวติัศาสตร์ที่สาํคญัของญี่ปุ่ น  
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ภายในสวนแห่งน้ีมีรูปป้ันเก่ียวกบัสนัติภาพมากมาย โดยที่ดา้นหลงัของสวนจะมีเสาสีดาํที่เป็นตวัช้ีตาํแหน่งจุดศูนยก์ลางของ
ระเบิดปรมาณู และมีรายช่ือของเหยือ่ในคร้ังนั้นดว้ย ถา้ใครนอกจากจะอยากเดินชมสวนกนัเพลินๆกนัแลว้นั้น ทางตอนบนยงั
จะมีพพิธิภณัฑเ์ก่ียวกบัการทิ้งระเบิดในคร้ังนั้นใหไ้ดดู้ไดช้มกนัอีกดว้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 

 

 

 

 

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)                                                                                     
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Garden Terrace Nagasaki Hotel & Resort หรือเทียบเท่า              

Web Site: https://www.gt-nagasaki.jp Room: Twin 50 Sqm.                                                                                                  

วนัที่ 3: ปราสาทคุมาโมโต ้- สวนซุยเซนจิ                                 

 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

ออกจากที่พกั พาท่านนัง่เรือขา้มฟาก Shimatetsu Ferry จากท่าเรือ Minamishimabara Port  

ไปยงัท่าเรือ Kumamoto Port (ใช้เวลาข้ามฟากประมาณ 30 นาที) 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง และมีพักระหว่างทางอีก 30 นาที) 
สาย     พาท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัที่ จุดแวะพักรถ Kamiamakusa Sunpearl  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                                      

บ่าย     พาท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัที่ จุดแวะพักรถ Uto Marina (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
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หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทคุมาโมโต้ นบัเป็นแลนดม์าร์กสาํคญัของเมืองคุมาโมโตเ้ลยก็วา่ได ้ปราสาทแห่งน้ีถือ
เป็นหน่ึงในปราสาทที่น่าประทบัใจที่สุดของญี่ปุ่ น ส่ิงที่ทาํใหป้ราสาทแห่งน้ีโด่งดงัมากๆเน่ืองจากความสมบูรณ์ของ
สถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายและครบถว้นของอาคารในพื้นท่ีของปราสาท ภายในพื้นท่ีขนาดใหญ่ของปราสาทมีอาคาร
หลายหลงัที่น่าสนใจ เช่น พระราชวงัฮอนมารุโกเทน ที่สร้างขึ้นใหม่ตามแบบเดิมที่ถูกทาํลายไป โดยใชแ้บบวิธีการก่อสร้าง
และวสัดุเหมือนเดิมทุกอยา่ง ยกเวน้ขนาดที่เล็กลงเท่านั้น นอกจากน้ี ยงัมีหอคอยปราสาท ท่ีเก็บอาวธุ ล่องนํ้ า และทางเดินใต้
ดินที่เช่ือมไปยงัพระราชวงัดว้ย 

ปราสาทแห่งน้ีคาดวา่น่าจะถูกสร้างประมาณปี ค.ศ. 1607 ตวัอาคารหลายๆส่วนนั้นถึงแมว้า่จะมีเพยีงไม่ก่ีอาคารท่ีเป็นอาคาร
เก่าแก่มาตั้งแต่สมยัที่เร่ิมสร้างปราสาท แต่อาคารใหม่ๆท่ีสร้างขึ้นลว้นสร้างขึ้นแบบพถีิพถินัเนน้รักษารายละเอียดให้
เหมือนเดิมที่สุด ซ่ึงไม่ใช่แค่ตวัปราสาทที่งดงามเท่านั้นนะคะ บริเวณรอบๆปราสาทยงัมีตน้ซากุระอยูป่ระมาณ 800 กวา่ตน้ 
และนัน่ทาํใหป้ราสาทคุมาโมโตเ้ป็นจุดชมซากุระที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของเมืองคุมาโมโตเ้ลยทีเดียว สีสนัอยา่งหน่ึงของ
ปราสาทที่สร้างความคึกคกัใหม้ากๆ มาจากการมีเหล่าซามูไร นินจา และหญิงสาวสูงศกัด์ิ ท่ีแต่งตวัและแอค็ท่าเตม็รูปแบบ
เหมือนหลุดออกมาจากยคุเอโดะ เดินมาใหน้กัท่องเที่ยวไดถ่้ายภาพกนัดว้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ สวนซุยเซนจิ นบัเป็นสวนสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทท้ี่มีช่ือเสียงโด่งดงัที่สุดของจงัหวดัคุมาโมโต ้

ดว้ยรูปแบการตกแต่งอยา่งงดงามและลงตวั ภายในมีทั้งสถานที่ ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ รวมไปถึงยอ่ส่วนของหลายๆส่ิงที่มี
ช่ือเสียงของญี่ปุ่ น ไม่วา่จะเป็น ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบบิวะ ศาลาไม ้และสะพานหิน  
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อีกทั้งยงัมีสตัวน่์ารักๆอยา่งนกกระเรียน หงส์ และปลาคาร์ฟ ใหไ้ดเ้ห็นอยูบ่ริเวณบ่อนํ้ าท่ีอยูภ่ายในสวนอีกดว้ย นอกจากน้ี
ภายในมีทางเดินเป็นวงกลมรอบสวน ที่เป็นแบบจาํลองของถนนโทไคโดะ ถนนสายท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัเอโดะ โดยสวน
แห่งน้ีถูกสร้างขึ้นประมาศตวรรษที่ 17 จากตระกูลโฮโซกาวา่ท่ีเรืองอาํนาจในช่วงเวลานั้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 

 

 

 

 

เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)                                                                                         
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kumamoto Hotel Castle หรือเทียบเท่า                                                                               

Web Site: https://www.hotel-castle.co.jp/ Room: Deluxe Twin 43 Sqm. 

วนัที่ 4: สวนสาธารณะชิโรยามะ - สวนเซนกาเนน                                                     

พิพิธภณัฑส์นัติภาพสาํหรับนกับินกามิกาเซ่ - คิวกามุระ อิบุซุกิ เนชัน่แนล พาร์ค รีสอร์ต 

 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
สาย     นาํท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะชิโรยามะ ถือเป็นอีกจุดชมววิยอดฮิตของตวัเมืองคาโกชิม่าเลยก็วา่ได ้เพราะสามารถ
มองเห็นทั้งววิตวัเมือง อ่าว และภูเขาไฟซากุระจิมะ สวนสาธารณะชิโรยามะนั้นตั้งอยูบ่นเขาชิโรยามะท่ีสูง 107 เมตร ดว้ย
ความสูงนัน่เองจึงทาํใหส้ามารถเห็นภาพมุมมองแบบกวา้งๆไดส้บายๆ และยงัสามารถมองเห็นสีสนัของเมืองท่ีเตม็ไปดว้ย
แสงสียามคํ่าคืน ถา้ยิง่เป็นคืนที่พระจนัทร์สวา่งจะมองเห็นภูเขาไฟซากุระไดด้ว้ย ที่มาของช่ือชิโรยาม่านั้นแปลวา่ภูเขาและ
ปราสาท เน่ืองจากเดิมทีนั้นที่ตั้งปัจจุบนัไดเ้คยเป็นที่ตั้งของปราสาทมาก่อน ไม่เพยีงแค่จะไดช้มวิวสวยๆพร้อมนัง่ผอ่นคลาย
เพลินๆ ดา้นล่างยงัมีพพิธิภณัฑเ์รเมกนั ซ่ึงเป็นพิพธิภณัฑข์นาดใหญ่เก่ียวกบัประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของคนทอ้งถิ่น           
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที และมีพักระหว่างทางอีก 30 นาที) 
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เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                              

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ สวนเซนกาเนน หรือที่คนทอ้งถ่ินทัว่ไปจะรู้จกักนัอีก
ช่ือหน่ึงวา่สวนไอโซเทเอน  เรียกไดว้า่เป็นอีกหน่ึงสวนสวยๆของเมืองคาโกชิม่า เป็นอีกจุดหน่ึงที่น่าสนใจ เพราะสามารถ
มองเห็นอ่าวคาโกชิม่ากบัภูเขาไฟซากุระจิมะ ซ่ึงนบัวา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองก็วา่ได ้สวนแห่งน้ีนั้นถูกสร้างมาตั้งแต่สมยัเอ
โดะ และมีรูปแบบการออกแบบตกแต่งสไตลญ์ีปุ่่ นแบบดั้งเดิมแท้ๆ  มองแลว้ใหค้วามรู้สึกเพลินตาเพลินใจมากๆ โดยเฉพาะ
จากการที่มีตน้ไมห้ลากหลายสายพนัธุภ์ายในสวน ยงัทาํใหส้วนเซนกาเนนมีบรรยากาศท่ีสวยงามแตกต่างกนัไปในแต่ละฤดู  

เม่ือเดินเขา้มาภายใน จะเห็นไดว้า่กวา้งขวางและเตม็ไปดว้ยองคป์ระกอบแบบญี่ปุ่ นอยา่งครบถว้น ทั้งสระนํ้ าเลก็ๆ ธารนํ้ า 
ศาลเจา้ และทางเดินใตร่้มเงาของป่าไผเ่อาไวด้ว้ย ตรงส่วนกลางของสวนยงัมีคฤหาสน์องตระกลูไอโซะ ที่สร้างพร้อมกนักบั
สวนและยงัคงสภาพเดิมมาจนถึงทุกวนัน้ี ดา้นนอกนั้นยงัมีพพิธิภณัฑเ์ก่ียวกบัวฒันธรรมและประวติัของตระกูลชิมิซู ที่ตวั
สถาปัตยกรรมอาคารที่น่าสนใจจากการใชว้สัดุการสร้างเป็นหินกอ้นขนาดใหญ่ ซ่ึงเดิมทีนั้นเป็นโรงงานสไตลต์ะวนัตก ทาํ
ใหมี้เอกลกัษณ์ในการก่อสร้าง การเขา้ชมนั้นไม่ไดเ้พยีงแต่จะไดต้ัว๋เขา้ไปชมเท่านั้น หากตวับตัรนั้นจะรวมไกดท์วัร์ไปจนถึง
ขนมกบันํ้าชาไวใ้นจิบชาชมสวยเพลินๆกนัไป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ พิพธิภัณฑ์สันติภาพสําหรับนักบินกามกิาเซ่ จิรันเป็นเมืองของกองทพักามิกาเซ่ที่ถูกทิ้งเม่ือจบ
สงครามโลกคร้ังที่สอง ที่พพิธิภณัฑส์นัติภาพสาํหรับนกับินกามิกาเซ่ เป็นที่ๆรวบรวมจดัเก็บวตัถุที่มีคุณค่าของกองทพั
โดยเฉพาะคนที่เป็นทหารกามิกาเซ่, บนัทึกเร่ืองราว, แสดงนิทรรศการ ฯลฯ เอาไว ้ที่น่ีตั้งขึ้นเพือ่ถ่ายทอดเร่ืองราวในสมยันั้น
ใหลู้กหลานไดรั้บรู้และเพือ่ไม่ใหเ้กิดโศกนาฏกรรมแบบน้ีซํ้ ารอย (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
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หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ควิกามุระ อิบุซุกิ เนช่ันแนล พาร์ค รีสอร์ต ใหท่้านเพลิดเพลินไปกบัธรรมชาติพร้อมกิจกรรม
อบทรายริมหาด ณ อุทยานแห่งชาติและรีสอร์ทริมทะเลแห่งน้ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)                                                                                     
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Syusuien หรือเทียบเท่า 

Web Site: http://www.syusuien.co.jp/ Room: Special Room 12.5 Plus + 8 Plus + Sitting Room with Bath and Toilet 
 

วนัที่ 5: ศาลเจา้ยโูดะ - อุทยานแห่งชาตินิชิกงัไคกงั 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

สาย     พาท่านนัง่เรือขา้มฟาก Sakurajima Ferry จากท่าเรือ Sakurajima Sambashi Dori Station  

ไปยงัท่าเรือ Sakurajimako Ferry Terminal (ใช้เวลาข้ามฟากประมาณ 30 นาที) 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
 

 

 

 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโดะ ตั้งอยูท่ี่ชายฝ่ังทะเลนิชินาน ทางตอน
ใตข้องจงัหวดัมิยาซากิ นบัวา่เป็นศาลเจา้ที่มีสีสนัค่อนขา้งสดใสไม่ไดดู้ขรึมแบบที่อ่ืนๆ เป็นศาลเจา้ท่ีซ่อนตวัอยูภ่ายในถํ้า
ริมหนา้ผาสูงชนัที่ทาํใหดู้ลึกลบัซบัซอ้นน่าคน้หา โดยเฉพาะทิศทางที่หนัหนา้ออกทะเล ทาํใหส้ามารถมองเห็นววิทิวทศัน์
ที่งดงามไดอี้กต่างหาก ศาลเจา้แห่งน้ีนั้นถูกสร้างขึ้นเพือ่บิดาของจกัรพรรดิองคแ์รกของญี่ปุ่น  
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มีเร่ืองเล่าขานต่อๆกนัมาวา่จกัรพรรดิองคแ์รกของญี่ปุ่ นเติบโตขึ้นมาจากนํ้ านมท่ีไหลออกมาจากหินท่ีมีรูปร่างคลา้ยเตา้นม
ภายในถํ้า ทาํใหน้อกจากเป็นทั้งศาลเจา้ที่มีววิทิวทศัน์ที่โดดเด่นมากๆแลว้นั้น ถํ้าแห่งน้ียงัมีช่ือเสียงเร่ืองการใหก้าํเนิดบุตร 

และการแต่งงานดว้ย การเดินทางมายงัศาลเจา้ยโูดะอาจจะตอ้งแต่งตวัใหรั้ดกุมกนันิดนึง เน่ืองจากเสน้ทางที่มีความชนั
หลายส่วน โดยเฉพาะรองเทา้ที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นรองเทา้ผา้ใบที่เหมาะกบัการปีนป่ายและพื้นท่ีมีความยดึเกาะดีๆจะไดเ้ดิน
ไดแ้บบสะดวกๆ ภายนอกถํ้าจะมีทางเดินริมหนา้ผาที่หนัหนา้ออกทะเลเป็นแนวยาว และจะมีหินกอ้นหน่ึงที่มีเชือกผกู
เอาไวพ้ร้อมกบัถว้ยเซรามิค ที่เช่ือกนัวา่ถา้โยนลูกบอลลงถว้ยไดจ้ะโชคดี โดยผูห้ญิงจะโยนดว้ยมือขวา ส่วนผูช้ายจะโยน
ดว้ยมือซา้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที และมีพักระหว่างทางอกี 30 นาที) 
 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตินิชิกังไคกัง ตั้งอยูใ่นจงัหวดัมิยาซากิในภูมิคิวชู แมส้วนแห่งน้ีจะไม่ไดมี้
ความเป็นมายาวนาน ประวติัเก่าแก่ หรือไดรั้บการขึ้นทะเบียนอะไรใดๆ แต่เป็นเพยีงสวนแห่งเดียวในโลกที่ไดรั้บอนุญาต
จากหมู่เกาะ Easter ประเทศชิลีที่เป็นสถานที่ดั้งเดิมของรูปป้ันโมอายใหท้าํการสร้างเลียนแบบได ้จุดเด่นคือรูปป้ันโมอาย 

7 รูปที่ตั้งเรียงรายภายในสวน แต่เน่ืองจากบริเวณที่ตั้งของสวนแห่งน้ีเป็นบริเวณเชิงเขาชนั มีบริเวณที่กวา้งขวาง แถมยงั
ติดกบัทะเลอีกตา่งหาก ทาํใหส้วนแห่งน้ีวิวดีมาก เรียกไดว้า่สามารถมองววิมหาสมุทรแปซิฟิกแบบพาโนราม่าไดจ้ากสวน
แห่งน้ี นอกจากน้ียงัมีแหล่งท่องเที่ยวพร้อมกิจกรรมเพลินๆใหท้าํ ไม่วา่จะเป็นพพิธิภณัฑข์นาดยอ่ม สนามเด็กเล่น ฟาร์มที่
มีมา้และแกะ รวมไปถึงร้านอาหารและร้านคา้ขายของกระจุกกระจิกในบริเวณสวนแห่งน้ีอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)                                                                                                  

เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Hotel Sheraton Grande Ocean Resort หรือเทียบเท่า                                                             

Web Site: https://www.marriott.com/hotels/travel/kmisi-sheraton-grande-ocean-resort/ Room: Suite 109 Sqm. 



Updated: 21/9/2018 

9 

 

วนัที่ 6: ช่องเขาทาคาชิโฮ - ถนนคนเดินท่ีเมืองยฟููอิน - ทะเลสาบคินริน 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
สาย     นาํท่านเดินทางสู่ ช่องเขาทาคาชิโฮ ตั้งอยูไ่ม่ไกลกบัภูเขาไฟอะโซะของเมืองทาคาชิโฮในจงัหวดัมิยาซากิ โฮะ 

นบัวา่เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีช่ือเสียงของจงัหวดัมิยาซากิ ที่น่ีมีอีกช่ือเรียกสั้นๆวา่ ทาคาชิ โดยหุบเขา
แห่งน้ีถือกาํเนิดมาจากรอยแตกของภูเขาที่มีแม่นํ้าโกคาเซะตดัผา่น 2 ขา้งจะเป็นหินสูงชนัเหมือนหนา้ผาท่ีเกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟจนมีรูปร่างคดเคี้ยวคลา้ยๆกบัมงักร ดา้นในยงัมีนํ้ าตกสูงไหลผา่นอีกต่างหาก นํ้ าตกที่วา่น้ีช่ือวา่ นํ้ าตกมิ
นาอิโนทาคิ มีความสูงถึง 17 เมตร เม่ือไหลผา่นตดัหุบเขาช่วงนํ้ าไม่มากนกัก็ยงัไหลเอ่ือยๆลงมาท่ีธารนํ้ าสีนํ้ าเงินอมเขียว 

กบัความเขียวขจีของแมกไมแ้ละหินสีเทา การเดินชมน่ีก็สบายมากๆเพราะมีทางเดินใหเ้ดินไดส้บายๆ แต่กิจกรรมที่
นกัท่องเที่ยวนิยมสุดก็คือการพายเรือเพลินๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง และมีพักระหว่างทางอีก 30 นาที) 
 

 

 

 

แ
เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                                          

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ พาท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัท่ี  

ถนนคนเดินที่เมอืงยูฟูอิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 15 นาที และมีพักระหว่างทางอีก 30 นาที)  
 

 

 

 

 

 

 

        

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคนิริน เป็นทะเลสาบเล็กๆในเมืองยฟุูอิน ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ 25 นาที 
นํ้ าในทะเลสาบแห่งน้ีไหลมาจากนํ้าพรุ้อนทาํใหน้ํ้ าในสระอุ่นอยูต่ลอดเวลา และในตอนเชา้บริเวณผวินํ้ าจะมีไอนํ้ าลอย
ขึ้นมา เป็นอีกหน่ึงทะเลสาบที่สวยงามโดยเฉพาะในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีและฤดูหนาว 
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เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)                                                                                    
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Hotel Seikai หรือเทียบเท่า                                                                 

Web Site: https://www.seikai.co.jp/ Room: Japanese Style 77 Sqm. 

วนัที่ 7: บ่อนํ้าพรุ้อนจิโกกุเมกุริ - พิพิธภณัฑฮิ์โรเสะ - ศาลเจา้ดาไซฟ ุ- ยา่นการคา้เทนจิน 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
ออกจากที่พกั นาํท่านเดินทางสู่ บ่อนํ้าพุร้อนจิโกกเุมกริุ ที่เบปป ุมีอยูด่ว้ยกนัถึง 8 บ่อ โดยจะแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรกจะมีอยู่
ดว้ยกนั 6 บ่อในเขตคนันาวา่ คือ Umi Jigoku, Oniishibozu Jigoku, Shiraike Jigoku, Kamado Jigoku, Oniyama Jigoku, 

Yama Jigoku ซ่ึงจะอยูเ่กือบติดกนัหมด สามารถเดินถึงกนัไดง่้ายๆ แต่อีก 2 บ่อจะอยูท่ี่เขตชิบาเซกิที่อยูห่่างไปประมาณ 

1.5 กิโลเมตร คือ Chinoike Jigoku, Tatsumaki Jigoku (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
 

 

 

 

 

สาย     นาํท่านเดินทางสู่ พิพธิภัณฑ์ฮิโรเสะ ตั้งอยูท่ี่เมืองฮิตะ จงัหวดัโออิตะ เป็นพพิธิภณัฑท่ี์รวบรวมขา้วของเคร่ืองใชใ้น
สมยัก่อน แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรมในอดีต (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
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เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                                          

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเทนมานกทุี่ดาไซฟุ เป็นหน่ึงใน 2 ศาลเจา้
เทนมานกุที่สาํคญัที่สุดในบรรดาศาลเจา้เทนมานกุทั้งหมดกวา่พนัแห่ง อีกแห่งคือศาลเจา้คิตาโน่เทนมานกุท่ีอยูใ่นเมือง
เกียวโต ศาลเจา้เทนมานกุถูกสร้างขึ้นเพือ่สกัการะนกัปราชญช่ื์อสุกาวะระ มิชิซาเนะ และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของการศึกษา
เล่าเรียนดว้ย โดยเร่ิมตน้สร้างกนัช่วงปี ค.ศ. 900 ในยคุเฮอนั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
 

ศาลเจา้เทนมานกุที่น่ี มีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นที่นิยมในหมู่นกัท่องเที่ยวและมีขนาดคอ่นขา้งใหญ่ มีร้านคา้ตลอดทางเดินมา
ศาลเจา้ ภายในประกอบไปดว้ย ประตูโทริอิขนาดใหญ่ สระนํ้ าที่ออกแบบมาเป็นตวัอกัษรภาษาญีปุ่่ น แปลวา่ หวัใจ โดย
จะมีสะพานขา้ม 3 ช่วงที่แบ่งเป็น อดีต ปัจจุบนั และอนาคต และยงัมีตน้บว๊ยช่ือวา่โทบิยเูมะ ท่ีตาํนานเล่าวา่ เกิดจากเมลด็
ที่ปลิวมาจากเมืองเกียวโตเพือ่มิชิซาเนะ จึงทาํให้ศาลเจา้เทนมานกุตามท่ีต่างๆมกัจะมีตน้บว๊ยอยูด่ว้ย  

 

หลงัจากนั้น พาท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัท่ี ย่านการค้าเทนจิน อาจจะเป็นยา่นท่ีเรียกวา่เป็นหวัใจของเมืองฟู
กุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได ้เรียกวา่เป็น Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณน้ีจะมีร้านรวง ถนนคนเดิน 

และหา้งใหญ่ๆมารวมตวักนัอยูม่ากมาย เรียกวา่ถา้ตั้งใจจะมาเดินชอ้ปป้ิงซ้ือของกนัจริงๆวนัเดียวก็ไม่พอ มีสินคา้ใหเ้ลือก
ซ้ือหลากหลายชนิด ตั้งแต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เส้ือผา้ แบรนเนมด ์หนงัสือ เคร่ืองสาํอางต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย 

จากสถานีรถไฟเทนจิน ไม่วา่จะออกที่ทางออกไหนก็จะมีถนนสาํหรับเดินเล่น ชอ้ปป้ิง ไปไดเ้ร่ือยๆทุกทิศทางกนัเลย
ทีเดียว แต่ในส่วนที่เด่นๆจะมี หา้งคาแนลซิต้ี, ตึกตน้ไม ้หรือ ACROS ที่เป็นอาคารดีไซน์แปลกตาที่มีตน้ไมป้ลูกปกคลุม
ทั้งตึก เปิดให้เขา้ไปเดินเล่นหรือชมววิได ้ส่วนดา้นหนา้อาคารน้ีจะเป็นสวน Central Park ที่จะมีตน้ซากุระบานช่วงฤดู
ใบไมผ้ลิดว้ย แหล่งรวมร้านราเมงยาไตแถวๆเกาะลอยนาคาสุ และถดัไปอีกอยา่งถนนคนเดินคาวาบาตะท่ีเป็นถนนคน
เดินเสน้เก่าแก่ที่สุดของเมืองฟูกุโอกะ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) 
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เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย                                                                                                                                            

เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Hotel Okura Fukuoka หรือเทียบเท่า                                                                        

Web Site: https://www.fuk.hotelokura.co.jp/ Room: Deluxe Twin 50 Sqm. 

วนัที่ 8: สนามบินฟกูุโอกะ / ฟกูุโอกะ (ฟกูุโอกะ) - สุวรรณภูมิ (สมุทรปราการ)                                
 

08.30 น.     เดินทางถึงสนามบินฟูกโุอกะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที / ไม่มีบริการรถนําเทีย่วจากโรงแรมไปสนามบิน)                

11.35 น.     ออกเดินทางจากสนามบินฟูกโุอกะสู่สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG 649                             

14.55 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

*** อตัราค่าบริการต่อท่าน *** 

กรุ๊ป 2 ท่าน: 832,000 เยน / กรุ๊ป 3 ท่าน: 644,000 เยน / กรุ๊ป 4 ท่าน: 550,000 เยน                                     

กรุ๊ป 5 ท่าน: 494,000 เยน / กรุ๊ป 6 ท่าน: 456,000 เยน / กรุ๊ป 7 ท่าน: 429,000 เยน / กรุ๊ป 8 ท่าน: 409,000 เยน 
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*** เงื่อนไขการให้บริการ *** 

1. อัตราค่าบริการนี้รวม: 

1. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานหรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนัตามที่ระบุในรายการ (หอ้งละ 2 ท่าน) 
2. ค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  

3. ค่ารถรับ-ส่งนาํเที่ยวตามรายการพร้อมคนขบัทีช่าํนาญเสน้ทาง 

4. มคัคุเทศก ์คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

2. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม: 

1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางที่ไทยและเอกสารต่างๆ (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ํ่ากวา่หกเดือนนบัจากวนัเดินทาง) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที่บริษทัจดัให้ในรายการทวัร์ รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  

3. ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 

4. ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7% ของราคาค่าทวัร์ และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ของราคาค่าทวัร์ ในกรณีของการออกใบกาํกบัภาษี 

5. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัทั้งคณะและของมคัคุเทศก ์ตามเสน้ทางที่ระบุในโปรแกรมชั้นทศันาจร  
6. สาํหรับท่านที่ตอ้งการพกัเด่ียว จะมีค่าใชจ่้ายสาํหรับค่าหอ้งพกัเพิม่อีกท่านละ 6,000 เยน/คืน 
 

*** เงื่อนไขการชําระเงิน *** 

1. ข้ันตอนการชําระค่าทัวร์ 

1. ยนืยนักรุ๊ปทวัร์ - ชาํระค่ามดัจาํ 20% ของค่าทวัร์ทั้งหมด 

2. ก่อนออกเดินทาง 7 วนั - ชาํระส่วนที่เหลืออีก 80% ของค่าทวัร์ทั้งหมด  

2. กรณยีกเลิกกรุ๊ปทัวร์ 

1. แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทางล่วงหนา้ 1 เดือนขึ้นไป - ยนิดีคืนเงิน 

2. แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทางล่วงหนา้ไม่ถึง 1 เดือน - ไม่ขอคนืเงิน 

3. อัตราค่าทัวร์สําหรับเด็กที่นอนพกัร่วมกับผู้ใหญ่ 

1. เด็กอาย ุ2-7 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน แต่ไม่มีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 

2. เด็กอาย ุ5-12 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน และมีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 

3. เด็กอาย ุ5-12 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 1 ท่าน แต่ไม่มีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 
 

*** หมายเหตุ *** 

1. รายการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพอากาศของสถานที่ท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์  

2. รายการทวัร์จะจดัขึ้นไดก้็ต่อเม่ือมีสมาชิกในกรุ๊ปทวัร์ครบตามจาํนวนที่ระบุไว ้ 

3. ราคาค่าทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงหากตดัสินใจล่าชา้ 


