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วนัท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เยน็ โรงแรม 

1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู X X X  

2 
กรงุเทพฯ – สนำมบินฟุกโุอกะ (VZ810 : 00.15-08.15) 
– เมืองคิตะคิวช ู– ตลำดทงังะ – ปรำสำทโคครูะ – โมจิ
โกะทำวน์ – หมู่บ้ำนยูฟอิุนฟลอรร์ลั 

   BEPPU WAN ROYAL 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

3 บ่อน ้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกก ุ– เมืองคิทซึกิ – ศำลเจ้ำยู
โทค ุอินำริ – เฮำสเ์ทนบอช  

  X 
HENN NA HOTEL  
หรือเทียบเท่ำ 

พกัโรงแรมหุ่นยนต์ 

4 ฟกุโุอกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟ ุ– ถ่ำยรปู กนัดัม้ ฟกุโุอกะ – 
ดิวต้ีฟรี  – เทน็จิน   

 X X QUINTESSA TENJIN 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

5 สนำมบินฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ (VZ811 : 08.25-12.35)  X X  

*** กรณุำเตรียมค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถ จ ำนวน  1,500  บำท *** 
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โปรแกรมกำรเดินทำง 
 
 

21.30 น.  พรอ้มกนัที ่สนำมบินสุวรรณภมิู อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชัน้ 4 ประตู 2 เคำน์เตอร ์
C สำยกำรบินไทยเวียตเจท็ เจา้หน้าทีจ่ากทางบรษิทัฯ คอยต้อนรบั และอ านวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออก
เดนิทาง 
**ส ำคญัมำก !! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนมีโทษปรบัและจบั** 

  
 
 
00.15 น. เหนิฟ้าสู ่สนำมบินฟกุโุอกะ โดย สำยกำรบินไทยเวียตเจท็ เท่ียวบินท่ี VZ810  

(บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
08.15 น. เดนิทางถงึ สนำมบินฟุกโุอกะ (เวลาท้องถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิน่

เพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu) เป็นเมอืงที่อยู่ทางเหนือสุดของเกาะควิชู เป็นจุดเชื่อมต่อทัง้
ทางบกและทางน ้า ระหว่างเกาะควิช ู(Kyushu) และเกาะฮอนช ู(Honshu) หรอืเกาะใหญ่ของญี่ปุ่ น ผ่านทางช่อง
แคบคนัม่อน (Kanmon) ท าใหค้ติะควิชไูดถู้กพฒันาใหเ้ป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีส่ าคญัของญีปุ่่ นดว้ย 
น าท่านเดนิทางสู่ ตลำดทงังะ (Tanga Market) ในเมอืงคติะควิชู (Kitakyushu City) ทางตอนเหนือของจงัหวดั
ฟุคุโอกะ (Fukuoka) เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทีเ่รยีงรายไปดว้ยร้านค้ากว่า 200 รา้น ซึ่งส่วนใหญ่เน้นขาย
อาหารทะเลสด ผกัผลไม้ เนื้อสตัว์ และอาหารประเภทเครื่องเคยีงต่างๆ บรรยากาศแบบย้อนยุคของร้านค้า
เก่าแก่กว่า 60 ปีทีเ่รยีงรายอยู่นี้สรา้งความเพลดิเพลนิไดเ้ป็นอย่างด ีอกีทัง้ยงัเตม็ไปดว้ยของอร่อยทีส่ามารถซื้อ
กนิไดเ้ลย และอาหารรสเดด็ทีห่าทานทีอ่ื่นไม่ได ้อย่างเช่น “คะนัปเปะ (Kanappe)” ลูกชิ้นปลาทีพ่นัดว้ยขนมปัง
แลว้น าไปทอด เป็นต้น จงึมกัจะคกึคกัไปดว้ยนักท่องเทีย่วที่มาเดนิเล่นชมตลาดพลางเอรด็อร่อยกบัของกินใน
ปากกนัอย่างเพลดิเพลนิ 

วนัแรก ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู  

วนัท่ีสอง กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) – เมืองคิตะคิวชู – ตลำดทงังะ – ปรำสำทโคครูะ – โมจิโกะทำวน์ – หมู่บ้ำนยูฟุ
อินฟลอรร์ลั 
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น าท่านแวะถ่ายรปูดา้นหน้า ปรำสำทโคครูะ (Kokura Castle) มรีปูแบบการสรา้งตามสถาปัตยกรรมญี่ปุ่ นแบบ
ดัง้เดมิแท้ๆ  มคีวามสงู 5 ชัน้ โดยตวัหลงัคากไ็ม่ใช่แค่เรยีบๆ ชัน้เดยีวหากมถีงึ 4 ระดบั ซึง่หลงัจากมกีารเปิดให้
นักท่องเทีย่วไดเ้ขา้มาเยี่ยมชมจงึไดถู้กปรบัเปลี่ยนให้กลายมาเป็นพพิธิภณัฑท์ี่มขีอ้มูล และประวตัศิาสตร์ของ
บรเิวณแถวๆ นี้ สิง่ทีจ่ดัแสดงกจ็ะมทีัง้วตัถุโบราณ ชุดกโิมโน ชุดซามไูร โมเดลจ าลองของบา้นเมอืงสมยัโบราณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัท่ีภตัตำคำร  
บ่ำย น าท่านแวะชม โมจิโกะทำวน์ (JR MOJIKO หรือ “MOJIKO RETRO TOWN”) จุดเชื่อมต่อระหว่างเกาะควิชู

และเกาะใหญ่ฮอนชู เนื่องด้วยเป็นเมอืงท่าตดิรมิทะเล อากาศด ีจงึเป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมมาพกัผ่อน รวมถงึ
บุคคลทีม่ชีื่อเสยีงต่างๆ แมแ้ต่อลัเบริต์ ไอสไตน์ กเ็คยเดนิทางมาพกัผ่อน ในอดตีโมจโิกะเป็นท่าเรอืการคา้ขนาด
ใหญ่ทีใ่ชต้ดิต่อคา้ขายกบัชาวต่างชาต ิอาคารบา้นเรอืนจงึดูทนัสมยัเป็นแบบสไตล์ยุโรป เดนิชมพรอ้มเกบ็ภาพ
ความประทบัใจสถานีรถไฟซึ่งภายในยงัคงกลิ่นอาย  และสถาปัตยกรรมแบบย้อนยุคไว้เป็นอย่างดี รวมถึง
เจา้หน้าทีส่ถานีทีย่งัคงสวมใสเ่ครื่องแบบเก่า 
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 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้ำนยูฟุอินฟลอรร์ลั (Yufuin Floral Village) เป็นหมู่บา้นจ าลองสไตล์ยุโรป มกีลิน่อาย

ยุโรปโบราณ บา้นอฐิทีแ่สนคลาสสคิเรยีงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไม้นานาชนิด ถอื
เป็นไฮไลท์หนึ่งประจ าเมอืงยูฟุอนิ ซึ่งไดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก เหมาะแก่การเดนิเล่นและ
ถ่ายรูป ภายในบรเิวณประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลกึ งานประดษิฐ์ที่เป็นเอกลกัษณ์ 
ของเล่น ของสะสมทัง้ญี่ปุ่ นและต่างประเทศ แต่ละรา้นตกแต่งภายในไดดู้ดดีงึดูดใหค้นเขา้มาเลอืกซือ้สนิคา้ เมื่อ
เดนิจนสุดทางของย่านร้านค้า จะพบกบั ทะเลสาบคนิรนิ (Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มภีูเขาเป็น
ฉากหลงั อกีดา้นหนึ่งท าเป็นทางเดนิ บรเิวณนัน้จะมรีา้นอาหารญี่ปุ่ น และจากทางเดนิรมิทะเลสาบสามารถเดนิ
ไปยงัศาลเจา้เทนโซ (Tenso Shrine) ซึง่เป็นศาลเจา้เลก็ๆ ทีอ่ยู่รมิทะเลสาบไดอ้กีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 พกัท่ี BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ท่ีห้องอำหำรโรงแรม  
หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชญิท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซน็ น ้าแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้นใต้พภิพเพื่อ
ผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วยระบบการ
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เผาผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า  => 
หำกมำท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอำบน ้ำแร่กเ็หมือนกบัว่ำท่ำนมำไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ บ่อน ้ำพรุ้อน หรอื บ่อน ้าพุร้อนขุมนรกทัง้แปด เป็นบ่อน ้าพุร้อนธรรมชาตทิี่เกดิขึน้ภายหลงั
จากการระเบดิของภูเขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุทีเ่ขม้ขน้ เช่น ก ามะถนั แร่เหลก็ โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม 
เป็นต้น และร้อนเกนิกว่าจะลงไปอาบได ้ท่านจะได้พบกบั ชิโนะอิเคะ จิโกก ุบ่อนี้มสีแีดงคล้ายกบัสขีองเลอืด 
เชื่อกนัว่าบ่อนี้อุดมดว้ยแร่ธาตุมากมาย จนเกดิเป็นผลติภณัฑด์นิเหนียวสแีดงทีม่ปีระสทิธภิาพในการรกัษาโรค
ผวิหนงัไดอ้กีดว้ย ภายในยงัมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ผงแร่ออนเซน็ทีส่ามารถน ากลบัไปแช่ทีบ่า้นไดอ้กีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดนิทางสู ่เมืองคิทซึกิ (Kitsuki-shi) ทีเ่รยีงรายไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ มเีนินซุยะโนะซะกะซึ่งมี
ชื่อเสยีงโด่งดงัดว้ยทางเดนิที่ปูหนิ และรัว้ดนิเรยีงรายสวยงามจบัตา เนินนี้ทอดตวัยาวจากย่านที่อยู่อาศยัของ
บรรดาพ่อคา้ไปจนถงึแหล่งทีอ่ยู่ของเหล่าซามูไร และมผีูค้นสญัจรไปมาเป็นจ านวนมากตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบนั 
บรรยากาศของเมืองนี้ เหมาะกับการแต่งชุดกิโมโนเป็นอย่างมาก ซึ่งที่นี่มีร้านส าหรับเช่าชุดกิโมโนให้
นกัท่องเทีย่วเลอืกเช่าไดต้ามรสนิยม  
 

วนัท่ีสำม บ่อน ้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกก ุ– เมืองคิทซึกิ – ศำลเจ้ำยูโทค ุอินำริ – เฮำสเ์ทนบอช 
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เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัท่ีภตัตำคำร                
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัซำกะ (SAGA) เป็นจงัหวดัเลก็ๆ บนเกาะควิชทูีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องของธรรมชาตบิรเิวณ

ชายฝัง่ทีส่วยงามและมปีระวตัศิาสตรใ์นเรื่องของเครื่องปัน้ดนิเผาทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ น 
น าท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ำยูโทคุ อินำริ (YUTOKU INARI SHRINE) สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกาย
ชนิโต ประจ าตระกูลนาเบะชิมะผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมยัเอโดะเป็นศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 
3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิารใินเกยีวโต และศาลเจา้คะซะม่า อนิารใินอบิาระก ิดา้นบนของตวัศาลเจา้กเ็ป็น
จุดชมววิทีส่วยงามอกีจุดหนึ่งโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผล ิยามทีด่อกซากุระบานสะพรัง่ และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่
ใบไมจ้ะเปลีย่นเป็นสสีม้แดง สว่นหน้าศาลเจา้กย็งัมสีะพานสแีดงคู่กบัแม่น ้าสายเลก็ๆ เป็นจุดถ่ายภาพทีส่วยงาม
เลยทเีดยีวศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทบัของเทพเจ้าศกัดิส์ทิธิท์ี่ประชาชนต่างนิยมไปสกัการะขอพรเกี่ยวกบัการ
เกบ็เกีย่วความส าเรจ็ดา้นธุรกจิ และความปลอดภยั อกีทัง้ศาลเจา้แห่งนี้ยงัเป็นหน่ึงในฉากละคร "กลกโิมโน" 
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น าท่านเดินทางสู่ เฮำส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) ธีมปาร์คสไตล์ฮอลแลนด์สุดแสนจะกว้างใหญ่ มีการ
ตกแต่งสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป เฮาส์เทน บอช เป็นพระราชวงัที่สร้างจากการอนุญาตเป็นพเิศษของพระ
ราชวงศ์ในฮอลแลนด์ มคีวามหมายว่า “บา้นทีอ่ยู่ในป่า” (House in the forest) ปัจจุบนัไดถู้กน าขึน้มาสรา้งเป็น
สไตล์รสีอร์ท ซึ่งภายในล้อมรอบด้วยคลองและป่าเขยีวขจี ทุ่งดอกไม้อนังดงามหลากหลายสสีนัตามฤดูกาล 
รวมถงึรา้นคา้ รา้นอาหาร ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบเทีย่วยุโรปทีอ่ยู่ในญี่ปุ่ น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
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   พกัท่ี  HENN NA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 
แปลตำมตัวอักษรได้ว่ำ “โรงแรมแปลก” ซ่ึงท่ีน่ีเขำใช้หุ่นยนต์มำท ำงำนแทนคน!  เม่ือมำเช็คอินท่ี
เคำน์เตอรก์เ็จอกบัพนักงำนต้อนรบัท่ีเป็นหุ่นยนต์ จะเลือกโรบอทสำวหรือโรบอทไดโนเสำรก์แ็ล้วแต่
ชอบเลย หุ่นยนต์ในส่วนน้ีสำมำรถส่ือสำรกบัแขกผู้เข้ำพกัได้ 4 ภำษำไม่ว่ำจะเป็นภำษำญ่ีปุ่ น เกำหลี จีน 
และองักฤษ 

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ศำลเจ้ำดำไซฟุ 
ศาลเจ้าชินโตอัน เก่ าแก่ แล ะมี
ชื่อเสยีงทีสุ่ดของฟุกุโอกะ สรา้งขึน้
ในปีค.ศ. 905 เพื่ออุทศิแด่ท่านมจิิ
ซา เนะ  ซึ ง าว าระ  ศิล ปินด้ าน
วรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่ง
ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้า
แห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิต
นักศกึษามากมายมากราบไหว้ขอ
พรเพื่อความส าเร็จการศึกษาไม่
เว้นในแต่ละวนั รูปปั้นววัหน้าศาล
เจา้ เชื่อกนัว่าถ้าลูบตามส่วนต่างๆ 
เราจะมสีุขภาพดีที่บรเิวณนัน้ๆไปด้วย ถ้าลูบตรงบรเิวณหวั ลูบเขาก็จะมหีวัดี เรยีนเก่ง ฉลาด และหากเดิน
อธษิฐานขา้มสะพานแดงทัง้ 3 สะพาน เปรยีบเสมอืนการเดนิผ่านอดตีไปปัจจุบนั และสู่อนาคตแห่งความส าเรจ็ 
ทีส่ าคญัอกีแห่ง คอื ต้นบ๊วย หลากหลายพนัธุ์กว่า 6,000 ต้นเจรญิเตบิโตอยู่ทุกแห่งภายในวดั ท าใหบ้รรยากาศ
แสนรื่นรมย ์ระหว่างทางเขา้ออกศาลเจา้หากท่านสงัเกตุจะมนี ้าเต้าแขวนอยู่เตม็ไปหมด ซึง่เชื่อกนัว่าถา้เขยีนชื่อ

วนัท่ีส่ี     ฟกุโุอกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟุ – ถ่ำยรปู กนัดัม้ ฟุกโุอกะ – ดิวต้ีฟรี– เทน็จิน   
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เดก็แรกเกดิใส่ลงไปในน ้าเต้าแลว้เทพเจ้าจะคุ้มครองเดก็ให้ปลอดภยั อสิระให้ท่านเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงกว่า 
100 แห่งบรเิวณหน้าวดั หา้มพลาด ขนมอุเมะกาเอะ โมจ ิ(โมจไิสบ้๊วย) ซึง่เป็นขนมทีข่ึน้ชื่อของสถานทีแ่ห่งนี้ 

 
 
น าท่านสูบ่รเิวณดา้นหน้าของศูนยก์ารคา้ Mitsui Shopping Park LaLaport ในเมอืงฟุกุโอกะ  

เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย ให้ท่านได้อิสระ ถ่ำยรูปกบั กนัดัม้ฟุกโุอกะ เป็น

กันดัม้ขนาดเท่าของจริงขยับได้ตัวใหม่ กันดัม้ดัง
กล่าวคอื RX-93ff V Nu Gundam (นิวกนัดัม้) ของ
อามุโร่  เ รย์  จากอนิ เมะโมบิลสูทกันดั ้ม  ชาร์  
เคาน์เตอร์ แอทแทค มคีวามสูงประมาณ 25 เมตร 
และมนี ้าหนักประมาณ 80 ตนั สามารถขยบัใบหน้า
หนัไปมา และขยบัแขนขึ้นลงได้ ประกอบกบัการใช้
เทคนิคแสงสเีสยีงเพื่อเพิม่ความอลงัการมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ภายในศูนย์การค้า Mitsui Shopping 
LaLaport ยังมีการจัด Gundam Park แหล่งรวม
ความบนัเทงิเต็มรูปแบบส าหรบัสาวกกนัดัม้อีกด้วย 
ไม่ว่าจะเป็นร้านจ าหน่ายกนัพลา ที่ถูกออกแบบให้
เหมอืนกบัสเปซโคโลนี่ในเรื่องกนัดัม้ พืน้ทีส่ าหรบันัง่
ต่อกันพลา และพื้นที่ส าหรับจัดงานอีเวนท์หรือ
กจิกรรมต่างๆ รวมถงึนิทรรศการขอ้มลูเกีย่วกบักนัดัม้ เป็นตน้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ ดิวต้ีฟรี ใหท้่านไดซ้ื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทเิช่น เครื่องส าอาง โฟมลา้งหน้า 
วติามนิต่างๆ เซรัม่ คอลลาเจน ฯลฯ 
น าท่านช้อปป้ิง “เทน็จิน” ย่านช้อปป้ิงที่มชีื่อเสยีงของฟุกุโอกะ ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายซื้อของที่
ระลกึอย่างจุใจกบัแบรนด์เนมมากมายและเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรอื
สนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยีห่อ้
ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อกีมากมาย 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
 พกัท่ี QUINTESSA TENJIN HOTEL หรือเทียบเท่ำ  


05.30 น. สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเชค็สมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่กลบักรุงเทพฯ 


05.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนำมบินฟกุโุอกะ 
08.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ สำยกำรบินไทยเวียตเจท็ เทีย่วบนิที ่VZ811  

(บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
12.35 น. ถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

********ขอบคณุทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร********   
☺ ☺ ☺ ☺ ซ่ือสตัย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 

วนัท่ีห้ำ    สนำมบินฟุกโุอกะ – กรงุเทพฯ 
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       ** ก่อนท ำกำรจองทวัรท์ุกครัง้ กรณุำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั 

เน่ืองจำกทำงบริษทัฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมท่ีขำยเป็นหลกั **       
          

 
 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 
 

วนัเดินทำง 
 

  รำคำทวัรผ์ู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พกัเด่ียวจ่ำยเพ่ิม 

11 – 15 มกรำคม 2566 29,999  บำท / ท่ำน 5,500  บำท / ท่ำน 

25 – 29 มกรำคม 2566 29,999  บำท / ท่ำน 5,500  บำท / ท่ำน 

26 – 30 มกรำคม 2566 30,999  บำท / ท่ำน 5,500  บำท / ท่ำน 

1 – 5 กมุภำพนัธ ์2566 30,999  บำท / ท่ำน 5,500  บำท / ท่ำน 

8 – 12 กมุภำพนัธ ์2566 30,999  บำท / ท่ำน 5,500  บำท / ท่ำน 

23 – 27 กมุภำพนัธ ์2566 31,999  บำท / ท่ำน 5,500  บำท / ท่ำน 

25 กมุภำพนัธ ์– 1 มีนำคม 2566 28,999  บำท / ท่ำน 5,500  บำท / ท่ำน 

2 – 6 มีนำคม 2566 34,999  บำท / ท่ำน 5,500  บำท / ท่ำน 

7 – 11 มีนำคม 2566 28,999  บำท / ท่ำน 5,500  บำท / ท่ำน 

8 – 12 มีนำคม 2566 30,999  บำท / ท่ำน 5,500  บำท / ท่ำน 

9 – 13 มีนำคม 2566 30,999  บำท / ท่ำน 5,500  บำท / ท่ำน 

16 – 20 มีนำคม 2566 31,999  บำท / ท่ำน 5,500  บำท / ท่ำน 
 
 
 
 

 
 

1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านัน้ ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใช้เป็นแบบกรุป๊ไม่
สำมำรถเลือกท่ีนัง่ล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รบัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่ำนัน้) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษนี ้ามนัเพิม่
ตามความเป็นจรงิก่อนการเดนิทาง **รำคำทวัรน้ี์เชค็ภำษีน ้ำมนั ณ วนัท่ี 12 พ.ย. 65  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  

อตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำวรวม 
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กรณีหอ้ง TWIN BED (เตยีงเดีย่ว 2 เตยีง) ซึง่โรงแรมไม่มหีรอืเตม็ ทางบรษิทัขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดย
มติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรอื หากต้องการห้องพกัแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มหีรอืเต็ม ทางบรษิทัขอปรบั
เป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านที่ 
3 อาจเป็นเสรมิเตยีง หรอื SOFA BED หรอื เสรมิฟูกทีน่อน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัรปูแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ และ น ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสมัภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรมั  สมัภาระตดิตวัขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น ้าหนกัตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
7. ค่ำประกนัอุบติัเหตุและกำรเจบ็ป่วย รวมถึงโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ (COVID-19) กรณีเข้ำรกัษำในโรงพยำบำล

เท่ำนัน้ !!!  ระหว่ำงกำรเดินทำง กรณีเสยีชวีติ ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล ไม่เกนิ 500,000 
บาท คุม้ครองผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกนัทุกกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็ และ มเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การตดิเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสยีสติ, ตกอยู่ภายใต้
อ านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแท้งบุตร, การบาดเจบ็เนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตาม
เงือ่นไขในกรมธรรม ์
 
 
 
 
 
 



1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดนิทางออกนอกประเทศไทยอย่างน้อย 72 ชัว่โมง (กรณีได้

วคัซนีไม่ครบ 3 เขม็) 
3. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายสว่นตวัอื่นๆ ฯลฯ 
4. กรณุำเตรียมค่ำทิปไกด,์ คนขบัรถ รวม 1,500 บำท / ทริป (เดก็ช ำระทิปเท่ำกบัผู้ใหญ่) 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3 % ในกรณีทีลู่กคา้ต้องการใบเสรจ็รบัเงนิทีถู่กต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษมีูลค่าเพิม่ และหกั ณ ทีจ่่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษิทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวน
สทิธิอ์อกใบเสรจ็ทีถู่กใหก้บับรษิทัทวัรเ์ท่านัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำญ่ีปุ่ นส ำหรบัชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรบัขึ้นรำคำ 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำวไมร่วม 
 





โปรแกรมทวัรญ์ีปุ่่ น FUKUOKA HUIS TEN BOSCH (VZ) 5วนั 3คนื - รหสัทวัร ์J1523069 

 
 
 
 
 





โปรแกรมทวัรญ์ีปุ่่ น FUKUOKA HUIS TEN BOSCH (VZ) 5วนั 3คนื - รหสัทวัร ์J1523069 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





โปรแกรมทวัรญ์ีปุ่่ น FUKUOKA HUIS TEN BOSCH (VZ) 5วนั 3คนื - รหสัทวัร ์J1523069 

 
 


