ฮุชเท่ นบอชส์ หมู่บ้านฮอลแลนด์ ธีมพาร์ คสุ ดยอดของคิชู
ตื่นตาตื่นใจกับภูเขาไฟอะโสะ บ่ อนา้ แร่ จิโกกุเมกุริ
ผ่ อนคลายด้ วยการอาบนา้ แร่ เพือ่ สุ ขภาพ พร้ อมช้ อปปิ้ งอย่างจุใจ

กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
.......... น.

เทีย่ ง

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น.........ประตู........เคาน์ เตอร์ ........สายการ..............
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่ องของเอกสารและ
สัมภาระการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง
......... น.
.......... น.

(1)

(2)

ฟุกโุ อกะ – ภูเขาไฟอะโสะ – บ่ อนา้ แร่ – เบ็บปุ

ออกเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญีป่ ุ่ นโดย เทีย่ วบินที่ .......... (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง)
คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ (รบกวนทุกท่านปรับเวลานาฬิกาให้เร็ วขึ้น 2 ชัว่ โมง เนื่ องจาก
ประเทศญี่ปุ่น เวลาเร็ วกว่าประเทศไทย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่
นาท่านเดิ นทางสู่ ภู เขาไฟอะโสะ เป็ นภูเขาไฟที่ ยงั คงคุ กรุ่ นอยู่ และมี
ทะเลสาบปากปล่ องที่ มี ขนาดใหญ่ ที่ สุดในโลก นาท่ า นโดยสารกระเช้า
ไฟฟ้ า (ขอสงวนสิ ทธิ์ งดการโดยสารกระเช้าไฟฟ้ า หากสภาพอากาศไม่
เอื้ ออานวย) ขึ้ นชมสุ ดยอดความสวยงามที่ ความสู ง 1,500 เมตรเหนื อ
ระดับน้ าทะเล ชมบรรยากาศโดยรอบที่ถูกห้อมล้อมด้วยทุ่งหญ้าสี เขี ยว
ทะเลสาบ ป่ าไม้ และบ่อน้ าพุร้อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

ค่า

นาท่านชม บ่ อนา้ แร่ นรก หรือ จิโกกุเมกุริ สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเบ็บปุที่พลาดไม่ได้ ด้วยฉายาบ่อน้ านรก
ซึ่ งเกิดจากแร่ ธาตุชนิดต่างๆ ส่ งผลให้น้ าร้อนในบ่อมีสีสันสดสวยสะดุดตา
แตกต่างกันไป อาทิ สี แดง สี ฟ้า สี เขียว และบ่อโคลนเดื อดที่อุดมด้วยแร่
ธาตุเข้มข้น บางบ่ออาจมีคว ามลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อนสู งถึง 98
องศาเซลเซี ยส จากนั้น นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเบ็บปุ เมืองชายฝั่ งทะเล
ตะวันออกของเกาะคิวชู เป็ นเมืองแห่ งบ่อน้ าแร่ ชื่อดัง เมืองเบ็บปุได้รับการ
ขนานนามว่าเป็ นเมืองที่มีรีสอร์ ทน้ าแร่ ขนาดใหญ่ที่สุด ในแถบคันไซ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ ทพี่ กั
พักผ่อนแช่น้ าแร่ เพื่อสุ ขภาพด้วยอุณหภูมิที่จะทาให้คุณรู ้สึกผ่อนคลาย รักษาอาการปวดเมื่อยได้เป็ นอย่างดี

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

(3)

เบ็บปุ – ฟุกโุ อกะ – ศาลเจ้ าดาไซฟุ เทมมังกุ – คาแนลซิตี้

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับ เมือง “ฟุกุโอกะ” เป็ นเมืองเล็ก ๆ ของแดนอาทิตย์อุทยั ใครไดไปสัมผัสแลวจะหลงใหล
เสนหของเมืองนี้ ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสู งระฟ้ า แต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมือง
เล็ก ๆ แห่ งนี้ จึงมี ท้ งั 2 อารมณ์ ให้นักท่องเที่ยวไดสัมผัสเสนหของฟุ กุโอกะ อันเลื่ องชื่ อจนไดรับการจัด
อันดับของนิตยสารASIA Week ให้เป็ นเมืองที่น่าอยูท่ ี่สุดในเอเชีย ขณะที่สหประชาชาติ ทานายว่าเมืองนี้ เป็ น
เมืองที่มีอตั ราการเติบโตสู งเป็ นอันดับ 2 ของโลก รองจากลาสเวกัส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ ศาลเจ้ าดาไซฟุ เทมมังกุ สร้ างขึ้นในปี 1591 เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ แด่นักปราชญ์ และกวีเอก
ซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผูถ้ ูกเนรเทศจากราชสานักโตเกียว และเสี ยชี วิตลง
ภายหลังได้เกิดเรื่ องร้ายกับเกียวโตมากมายจนลือกันว่าเป็ นเพราะการ
เนรเทศท่านอย่างไม่เป็ นธรรมคือต้นเหตุ ต่อมาท่านจึงได้รับการบูชา
ในฐานะเท็มมัง เทพแห่ งวรรณกรรม และวัฒนธรรม ปั จจุบนั นักเรี ยน
ทุกระดับชั้นต่างพากันมุ่งหน้ามายังสะพานโค้งของศาลเจ้าเพื่อบนบาน
ขอให้สอบผ่าน ระหว่างทางมาเมืองดาไซฟุ มีซากกาแพงปราการที่สร้างขึ้นต้านรับการรุ กรานจากทัพมอง
โกล ครั้ งแรก ปรากฏให้ เ ห็ น เป็ นช่ ว งๆ จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่
คาแนลซิ ตี้ ห้างสรรพสิ นค้าที่ ถูกออกแบบขึ้ นมา โดยสถาปนิ กชาวฝ
รั่ ง เศส โดยมี รู ปแบบที่ ไ ม่ เ หมื อ นใคร โดยการสร้ า งขึ้ นมาเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ทาเป็ นเมือง เมืองหนึ่ ง ที่รวบรวมสิ่ งอานวยความ
สะดวกทุกอย่างมาไว้ที่นี่ ไม่วา่ จะเป็ นโรงหนัง ห้างสรรพสิ นค้า ที่จดั
แสดงนิทรรศการ ร้านอาหาร ร้านราเม็ง เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
เช้ า

16.00 น.

ค่า

.......... น.
.......... น.

กุโอกะ – ฮุชเท่ นบอชส์

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ฮุชเท่ นบอชส์ (Huis Ten Bosch) หมู่บา้ นฮอลแลนด์ของญี่ปุ่นเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ
ของหมู่บา้ นฮอลแลนด์ ชมไม้ดอกที่ บานสะพรั่ งตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ
ดอกทิวลิป ชม กังหันลมขนาดยักษ์ สัญลักษณ์สาคัญของเนเธอร์ แลนด์
ชมอาคารสไตล์ยุโรปสี สันสวยงาม ที่มีความสง่างามเรี ยงรายสลับสี เป็ น
ทิวแถว นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ โคมไฟแก้ ว (ORNAMENTAL GLASS
MUSEUM) ที่ได้รับการขนานนามในเรื่ องของ “โคมไฟแก้ว” โคมไฟนี้
ได้นาเข้ามาจากปร ะเทศฝรั่งเศส ตัวโคมไฟมีความยาวถึง 3.5 เมตร มีน้ าหนัก 750 กิโลกรัม และ Porcelain
Museum ภายในประกอบด้วย ถ้วยชาม เครื่ องลายครามที่ถูกประดิดประดอยขึ้นมาจากช่างผูช้ านาญงานด้วย
ความประณี ต และยังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิ ติ ที่ ให้ความรู ้ สึกเหมื อนกับได้เข้าไปอยู่ในเหตุ การณ์ น้ นั ด้วย
ตัวเอง นอกจากนี้ ยงั มี สวนสนุ ก ที่มีเครื่ องเล่นมากมายให้ท่านสัมผัสความตื่นเต้นที่จะทาให้ท่านประทับใจ
ฟุกุโอกะไปอีกนาน
*** อิสระอาหารกลางวัน ***
นาท่านสู่ ยา่ นการค้าชื่อดัง เทนจิน อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกชมสิ นค้า และผลิตภัณฑ์ช้ นั นานานา
ชนิ ด อาทิ เ ครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า
เครื่ องสาอาง ฯลฯ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ‘MARINOA CITY’ ซึ่ งได้
รวบเอาสิ นค้านานาชนิ ดมาไว้ให้ชาวเมื องได้มาจับจ่ายซื้ อของ โดยจะมี
สิ นค้าหลากหลายยีห่ อ้ โดยเฉพาะเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งก าย ไม่วา่ จะเป็ นยี่ห้อ
จากต่ า งประเทศ และยี่ห้ อ ภายในประเทศเอง อาทิ NEXT DOOR,
QUIKSIVER, MOSAIQUE, EDWIN, KENT FAMILY, BOBSON, BREEZE, SANRIO และของเล่นตุ๊กตา
ต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้ อตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
เช้ า

(4)

(5)

ฟุกโุ อกะ – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ ……………
คณะเดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจจากเรา เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

