
PREMIUM KYUSHU BLOSSOM 7D5N



22.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 
(ชั้นผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทางผา่นขั้นตอนการเชค็อิน
ของ สายการบินไทยแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯ คอยตอน
รับและอ านวยความสะดวก

DAY 1



01.00 น. 
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน
ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG648

08.00 น. 
เดินทางถึง สนามบิน FUKUOKA บนเกาะคิวชู 
ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้า
เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

DAY 2



จากนั้นน าท่านเข้าสู่ เฮ้าส์เทนบอสซ์
(HUIS TEN BOSCH) สวนสนุกขนาดใหญ่ 
ที่สร้างเลียนแบบตัวเมือง ของประเทศ
ฮอลแลนด์ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสไตล์
ดัตช์อย่างเต็มรูปแบบ น าชมกังหันลมขนาด
ยักษ์ สัญลักษณ์ของฮอลแลนด์ อาคารที่ก่อ
ด้วยอิฐที่เรียงตัวกันอย่างสวยงามตั้ง
ตระหง่านเรียงรายสลับเป็นทวิแถว เครื่อง
เล่นไฮเทคนานาชนิด จุดชมวิว ถ่ายภาพ ณ 
HUIS TEN BOSCH LANDMARK TOWER
หรือจะเปลี่ยนบรรยากาศล่องเรือ โกอ้ิง
แมรี่ แห่ง ONE PIECE เรือสไตล์แฟนตาซี 
ไปตามล าคลองภายในเฮ้าส์เทนบอช 



สนุกสนานกับความน่ารักของ
หมีน้อย เท็ดดี้ แบร์ คิงส์ดอม หมีน้อยน่ารัก
ขวัญใจคุณหนู, SUPER TRICK ART ตื่น
ตาตื่นใจกับภาพวาดศิลปะแบบ 3D 
HORIZON ADVENTURE PLUS เอนเตอร์
เทนเมนท์จ าลองเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ บุกตะลุยอวกาศไปกับ 
GRAND ODYSSEY, สัมผัสความสยองกับ 
GHOST WEDDING THE CARILLON 
MUSEUM, ตื่นตาตื่นใจกับแสงสีเสียงที่ 
THRILLER FANTASY MUSEUM 
LIIUMINATION, และโซนใหม่ หอผู้ป่วย
หลอด พร้อมทั้งป่าพิศวงในโซน แอดเวน
เจอร์ปาร์ด นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าของที่
ระลึกแบบฮอลแลนด์อีกมากมาย ให้ท่านได้
เลือกชม เพลิดเพลินตามอัธยาศัย 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารภายในหมู่บ้านฮอลแลนด์
(ไม่รวมค่าอาหาร) 



ที่พัก HOTEL NIKKO HUIS TEN BOSCH 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ (Yutoku Inari Shrine) 
เป็นศาลเจ้าอนิาริที่ใหญ่และส าคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจากศาลเจ้าฟุชิ
มิอนิาริในเกียวโต และศาลเจ้าคะซะม่าอินาริในอบิาระกิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

DAY 3



น าท่านออกเดินทางสู่ สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) มีน้ าพุแห่งสันติภาพอยู่ตรงทางเขา้ สร้างขึ้นเพื่อร าลึก
เหยื่อระเบิดปรมาณูที่กระหายน้ าจนเสียชีวติ มองเห็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน เป็นรูปป้ันผู้ชาย มือขวาชี้ขึ้นไปบนฟ้า สื่อถึงการ
เตือนให้เห็นภัยคุกคามจากระเบิดปรมาณู แขนข้างซ้ายขนานไปตามแนวราบ อันส่ือความหมายถึงความปรารถนาในสันติภาพของชาวโลก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ตเมนอูาหารญี่ปุน่



จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง สวนโกลฟเวอร์ (Glover Garden) สวนสถาปัตยกรรมแบบผสมระหว่างญี่ปุ่นกับยุโรป สวนโกลฟเวอร์ตั้งอยูบ่น
เนินเขามินามิ-ยามาเตะ โกลฟเวอร์นางาซากิตั้งอยู่บนเนินเขามินามิ-ยามาเตะ ภายในมีคฤหาสน์หลังใหญ่สไตล์ตะวันตกของพ่อค้าชาวสก๊อดแลนด์
นาม “โทมัส เบล็ก โกลฟเวอร”์ (Thomas Blake Glover) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวยามค่ าคืนของเมืองนางาซากิ ณ ภูเขาอนิาสะยามะ 
(MT.Inasayama) ที่ได้ช่ือว่าเป็นจุดชมวิวกลางคืนที่ติด 1 ใน 3 จุดชมววืกลางคืนที่สวยที่สุดของ



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยชาบู ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น (ไม่รวมค่าอาหาร)

SHABU SHABU



ทีพ่ัก HOTEL NAGASAKI BW PREMIER 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือชิมาบาร่า เพื่อโดยสารเรือเฟอรร์ี่ข้ามฝั่งไปยัง ท่าเรือเมืองคุมาโมโต้ เป็นการย่นระยะทางเพื่อไมต่้อง
เสียเวลาขับรถอ้อมอ่าวทะเลอะริอาเกะ (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชม.) จากนั้นน า ท่านเดินทางสู่ย่าน KUMAMOTO CITY ซึ่งเป็นถนนที่มี
ร้านค้าต่างๆให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการเลือกซื้อสินค้า นานาชนิด นอกจากนี้ถนนสายนี้ยังเรียงรายไปด้วยร้านค้าตั้งแต่สมัยเอโดะ
ซ่ึงจะท าให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศในการช๊อปปิ้งอีกรูปแบบหนึง่

DAY 4



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น สไตล์โทบังยากิ (ไม่รวมค่าอาหาร)

TEPPANYAKI



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอรี่ ให้ท่านลิ้มรสความอร่อย หอม
หวานกับสตรอเบอรี่จากไร่ ให้ท่านอิ่มอร่อยแบบไม่อั้น นอกจากนี้ท่านสามารถ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสตรอเบอรี่สดในฟาร์ม ใหท้่านได้รู้กรรมวิธีในการ
ปลูกสตรอเบอรี่ของชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ
เลือกซื้อสินค้าบนถนนช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองคุมาโมโต้ ตามอัธยาศัย 

น าท่านเที่ยวชม ปราสาทคุมาโมโต้ สร้างโดยอดีต  ขุนพลผู้โด่งดัง 
คิโยมาสะ นับเป็นปราสาทส าคัญมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ตัวปราสาท
มีหอคอยสูง 2 หอ ท าให้สามารถมองได้รอบทิศจากมุมสูง ปราสาทเดิมถูก
ท าลายด้วยไฟ และได้สร้างใหม่ในปี ค.ศ.1960 ปราสาทนี้เป็นที่รู้จักกันดีใน
ญี่ปุ่นจากกลยุทธ์สถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างตามแนวกว้าง
ความสวยงามของเส้นโค้งของฐานปราสาทที่เป็นหินโค้งสวยไล่ระดับไป 



ที่พัก KIKUNAN ONSEN UBL HOTEL ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอะโซ (MT.ASO) เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ  ญี่ปุ่น สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ภูเขาไฟ
ที่ยังคุกรุ่นอยู่ใจกลางของเกาะคิวชู ซึ่งล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ทะเลสาบ บ่อน้ าพุร้อน ปัจจุบันถือว่าเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู พร้อมน าท่านขึ้น
สู่ปากปล่องของภูเขาไฟ (การไปชมปากปล่องภูเขาไฟอะโซ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณแก๊สก ามะถัน หากมีปริมาณมากจนเกินไป ขอสงวนสิทธิ์การขึ้นชม 
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย) เพื่อชมทัศนีย์ภาพของความงาม

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม DAY 5



น าท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนยูเมะ เป็นสะพานแขวนส าหรับคนเดินที่
ยาวและสูงที่สุดในโลก โดยสูง 173 เมตร และยาว 375 เมตร ใช้ผ่านช่อง
เขา ระหว่างทางจะมองเห็นน้ าขนาดใหญ่ 2 แห่งและ 1 ในนั้นเป็นน้ าตกที่
ติด 1 ใน 100 น้ าตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น คือน้ าตกชินโดโนตากิ (สะพานจะ
เปิดให้บริการตามสภาพอากาศ อาจจะปิดท าการได้ในวันที่อากาศเลวร้าย)

น าท่านเดินทางสู่เบปปุ จากนั้นเชิญท่านสัมผัสประสบการณ์อาบทราย
ร้อน เพลิดเพลินกับการอาบทรายร้อนที่เลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่น
เชื่อว่าในทรายร้อนอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ท าให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี 
และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆ อีกด้วย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ตเมนอูาหารญี่ปุน่ (ไม่รวมค่าอาหาร))



ที่พัก  BEPPUWAN ROYAL HOTEL 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านที่มี
จุดเด่นด้านการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ อีกทั้งมีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ OTOP 
จากนั้นเชิญท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานฝีมือ
คุณภาพหลากหลายชนิดที่ OTOP CENTER ได้
ตามอัธยาศัย

น าท่านสักการะ ศาลเจ้าดาไซฟุ วิหารอันศักดิ์สิทธ์
แห่งนี้ถือเป็นวิหารอันดับหนึ่งของบรรดาวิหารที่มีอยู่นับ
พันในประเทศ พลาดไม่ได้กับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก
พื้นเมืองที่มีร้านค้า กว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด และ
สินค้า OTOP จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตลาดปลานะกาฮา
มะ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลอืกซื้อสินค้าอาหารทะเล
สดๆ หรือจะเลือกซื้อสินค้าแปรรูปต่างๆ ตามอัธยาศัย 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมDAY 6



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ปราสาทฟุกุโอกะ 
ภายในสวนมาอิซรูุ(Maizuru Park) ปลูกต้นซากุระไว้
ประมาณ 1,000 ต้น และมีพื้นที่ส าหรับนั่งชมดอก
ซากุระ และจุดชมวิวที่ป้อมปราสาทเก่า(honmaru)
ซ่ึงสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามได้ หรือ
เดินทางสู่ สวนนิชิ ซึ่งติด 1 ใน 100 จุดที่ดีที่สุด
ส าหรับชมดอกซากุระ ซึ่งมีต้นซากุระปลูกอยู่บนเนิน
เขาของสวน และพื้นที่ของศาลเจ้าเทรุโมะ
หรือ เดินทางสู่ ศาลเจ้าอะทาโงะ ตั้งอยู่บนเนินเขา 
ที่สามารถมองเห็นวิวที่งดงามของฟูกุโอกะ และอ่าว
ฮากาตะ และต้นซากุระหลายร้อยต้นได้ปลูกตกแต่ง
ทางเดินบนเนินเขาที่ขึ้นไปสู่ศาลเจ้า ส่วนในช่วง
กลางคืนก็จะเปิดไฟที่ประดับประดาไว้

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภายในตลาดปลา (ไม่รวมค่าอาหาร)

Fukuoka Castle



น าท่านเดินทางสู่ คาแนลซิตี้ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ครบถ้วนด้วยร้านค้าหลากหลาย เกม เซนเตอร์ (TAITO STATION) อีกทั้งร้านอาหารและ
ภัตตาคารมากมาย ภายในห้างแห่งนี้มีความพิเศษที่มีคลองไหลผ่าน อิสระให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย ทั้งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้า
พื้นเมือง น าท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านเทนจิน ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีสินค้าและสถานที่บันเทิงมากมาย แหล่ง ช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ เพียบพร้อมไป
ด้วย, ศูนย์รวมของร้านคอมพิวเตอร์, ร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้าน ให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมายในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัย



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ ชื่อดังในสไตล์การเสิร์ฟ
แบบไคเซกิ หรือ เซ็ตเมนูจักรพรรดิ ที่พิถีพิถันในการจัดสรร เมนูอาหารในการรับประทาน 



HYATT REGENCY HOTEL FUKUOKA 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



11.40 น.
เดินทางจาก สนามบินฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบิน TG 649

15.35 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 


