



 

 

 
 

 

 

 
     

                                                            

วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ X X X  

2 
กรุงเทพฯ – สนำมบินฟุกุโอกะ (VZ810 : 00.15-08.15) 
– เมืองคิตะคิวชู – ตลำดทังงะ – ปรำสำทโคคูระ – โม
จิโกะทำวน์ – หมู่บ้ำนยูฟุอินฟลอร์รัล 

   BEPPU WAN ROYAL 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

3 บ่อน ำ้ร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ – เมืองคิทซึกิ – ลำนสกี 
KUJU – เมืองคุมำโมโตะ 

  X KUMAMOTO HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

4 
ปรำสำทคุมำโมโตะ – ซำกุระโนะบำบะ โจไซเอ็น – ฟุ
กุโอกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟุ – ถ่ำยรูป กันดัม้ ฟุกุโอกะ – 
ดิวตีฟ้รี  – เทน็จิน   

 X X QUINTESSA TENJIN 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

5 สนำมบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (VZ811 : 08.25-12.35)  X X  

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์และคนขับรถ จ ำนวน  1,500  บำท *** 
 






 

                           

โปรแกรมกำรเดนิทำง 
 
 

21.30 น.  พร้อมกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชัน้ 4 ประตู 2 เคำน์เตอร์ 
C สำยกำรบินไทยเวียตเจ็ท เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออก
เดินทาง 
**ส ำคัญมำก !! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ** 

  
 
 
00.15 น. เหินฟ้าสู ่สนำมบินฟุกุโอกะ โดย สำยกำรบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินท่ี VZ810  

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
08.15 น. เดินทางถึง สนำมบินฟุกุโอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพื่อ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu) เป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือสดุของเกาะคิวช ูเป็นจดุเชื่อมต่อทัง้ทางบก
และทางน า้ ระหว่างเกาะคิวชู (Kyushu) และเกาะฮอนชู (Honshu) หรือเกาะใหญ่ของญ่ีปุ่ น ผ่านทางช่องแคบคัน
ม่อน (Kanmon) ท าให้คิตะคิวชไูด้ถกูพฒันาให้เป็นเมืองอตุสาหกรรมที่ส าคญัของญ่ีปุ่ นด้วย 
น าท่านเดินทางสู ่ตลำดทังงะ (Tanga Market) ในเมืองคิตะคิวช ู(Kitakyushu City) ทางตอนเหนือของจงัหวัดฟุคุ
โ อ ก ะ  ( Fukuoka) เ ป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมที่เรียงรายไป
ด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ซึง่สว่น
ใหญ่เน้นขายอาหารทะเลสด ผกั
ผลไ ม้  เนื อ้สัต ว์  และอาหาร
ป ร ะ เ ภ ท เ ค ร่ื อ ง เ คี ย ง ต่ า ง ๆ 
บรรยากาศแบบย้อนยุคของ
ร้านค้าเก่าแก่กว่า 60 ปีที่ เ รียง
รายอยู่นีส้ร้างความเพลิดเพลิน
ได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ยังเต็มไป

วันแรก ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

วันที่สอง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองคิตะคิวชู – ตลำดทังงะ – ปรำสำทโคคูระ – โมจิโกะทำวน์ – หมู่บ้ำนยูฟุ
อินฟลอร์รัล 






 

ด้วยของอร่อยที่สามารถซือ้กินได้เลย และอาหารรสเด็ดที่หาทานที่อ่ืนไม่ได้ อย่างเช่น “คะนัปเปะ (Kanappe)” 
ลกูชิน้ปลาที่พนัด้วยขนมปังแล้วน าไปทอด เป็นต้น จึงมกัจะคึกคกัไปด้วยนกัท่องเที่ ยวที่มาเดินเล่นชมตลาดพลาง
เอร็ดอร่อยกบัของกินในปากกนัอย่างเพลิดเพลิน 
น าท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า ปรำสำทโคคูระ (Kokura Castle) มีรูปแบบการสร้างตามสถาปัตยกรรมญ่ีปุ่ นแบบ
ดัง้เดิมแท้ๆ มีความสูง 5 ชัน้ โดยตัวหลงัคาก็ไม่ใช่แค่เรียบๆ ชัน้เดียวหากมีถึง 4 ระดับ ซึ่งหลงัจากมีการเปิดให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมจึงได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีข้อมูล และประวัติศาสตร์ของ
บริเวณแถวๆ นี ้สิ่งที่จดัแสดงก็จะมีทัง้วตัถโุบราณ ชดุกิโมโน ชดุซามไูร โมเดลจ าลองของบ้านเมืองสมยัโบราณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านแวะชม โมจิโกะทำวน์ (JR MOJIKO หรือ “MOJIKO RETRO TOWN”) จุดเชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชู

และเกาะใหญ่ฮอนช ูเนื่องด้วยเป็นเมืองท่าติดริมทะเล อากาศดี จึงเป็นสถานที่ท่ีผู้คนนิยมมาพกัผ่อน รวมถึงบุคคล
ที่มีชื่อเสียงต่างๆ แม้แต่อลัเบิร์ต ไอสไตน์ ก็เคยเดินทางมาพกัผ่อน ในอดีตโมจิโกะเป็นท่าเรือการค้าขนาดใหญ่ที่ใช้
ติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ อาคารบ้านเรือนจึงดูทันสมัยเป็นแบบสไตล์ยุโรป เดินชมพร้อมเก็บภาพความ
ประทบัใจสถานีรถไฟซึง่ภายในยงัคงกลิ่นอาย และสถาปัตยกรรมแบบย้อนยุคไว้เป็นอย่างดี รวมถึงเจ้าหน้าที่สถานี
ที่ยงัคงสวมใสเ่คร่ืองแบบเก่า 






 

 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้ำนยูฟุอินฟลอร์รัล (Yufuin Floral Village) เป็นหมู่บ้านจ าลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอาย
ยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดบัประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ถือเป็น
ไฮไลท์หนึ่งประจ าเมืองยูฟอิุน ซึ่งได้รับความนิยมจากนกัท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูป 
ภายในบริเวณประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลกัษณ์ ของเลน่ ของ
สะสมทัง้ญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ แต่ละร้านตกแต่งภายในได้ดดีูดึงดดูให้คนเข้ามาเลือกซือ้สินค้า เมื่อเดินจนสดุทาง
ของย่านร้านค้า จะพบกับ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลงั อีกด้าน
หนึ่งท าเป็นทางเดิน บริเวณนัน้จะมีร้านอาหารญ่ีปุ่ น และจากทางเดินริมทะเลสาบสามารถเดินไปยงัศาลเจ้าเทนโซ 
(Tenso Shrine) ซึง่เป็นศาลเจ้าเล็กๆ ที่อยู่ริมทะเลสาบได้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 พักที่ BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ  






 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำที่ห้องอำหำรโรงแรม  
หลงัรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น า้แร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน า้แร่แบบญ่ีปุ่ นนี่เองท าให้มีผู้กล่าวว่า  => หำก
มำที่ญี่ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอำบน ำ้แร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถึงญี่ปุ่ น ! 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ำ้พุร้อน หรือ บ่อน า้พรุ้อนขุมนรกทัง้แปด เป็นบ่อน า้พรุ้อนธรรมชาติที่เกิดขึน้ภายหลงัจาก
การระเบิดของภเูขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตทุี่เข้มข้น เช่น ก ามะถนั แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น 
และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ ท่านจะได้พบกบั ชิโนะอิเคะ จิโกกุ บ่อนีม้ีสีแดงคล้ายกบัสีของเลือด เชื่อกนัว่าบ่อ
นีอ้ดุมด้วยแร่ธาตมุากมาย จนเกิดเป็นผลิตภณัฑ์ดินเหนียวสีแดงที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคผิวหนงัได้อีกด้วย 
ภายในยงัมีร้านขายของที่ระลกึ ผงแร่ออนเซ็นที่สามารถน ากลบัไปแช่ที่บ้านได้อีกด้วย 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคิทซึกิ (Kitsuki-shi) ที่เรียงรายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ มีเนินซุยะโนะซะกะซึ่งมี
ชื่อเสียงโด่งดังด้วยทางเดินที่ปูหิน และรัว้ดินเรียงรายสวยงามจับตา เนินนีท้อดตัวยาวจากย่านที่อยู่อาศัยของ
บรรดาพ่อค้าไปจนถึงแหล่งที่อยู่ของเหล่าซามไูร และมีผู้คนสญัจรไปมาเป็นจ านวนมากตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
บรรยากาศของเมืองนีเ้หมาะกับการแต่งชุดกิโมโนเป็นอย่างมาก ซึ่งที่นี่มีร้านส าหรับเช่าชุดกิโมโนให้นกัท่องเที่ยว
เลือกเช่าได้ตามรสนิยม (ไม่รวมค่ำเช่ำชุดกิโมโน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สำม บ่อน ำ้ร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ – เมืองคิทซึกิ – ลำนสกี KUJU – เมืองคุมำโมโตะ 






 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร               
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ KUJU SKI GROUND สกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในคิวชู ที่ตัง้อยู่บนพื้นที่กว่ำ 260 เฮคเตอร์ 

ภำยในลำนสกกีม็กีจิกรรมต่ำงๆ มำกมำย อำท ิสก ีสโนบอรด์ ใหท้่ำนไดถ้่ำยรปูกบัหมิะทีข่ำวโพลน  
 (ไม่รวมค่าอปุกรณ์ และค่าท ากิจกรรมต่างๆ ในลานสกี) https://www.kujyuski.co.jp/ 
 หมายเหตุ : ความมากน้อยของหิมะ ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัเดินทาง 
 
 
 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคุมาโมโตะ (KUMAMOTO) จงัหวดับนเกำะควิชูที่มธีรรมชำติอุดมสมบูรณ์ ออนเซ็น 
แหล่งท่องเทีย่วมำกมำย หมคีุมะมง และยงัเป็นแหล่งเพำะปลูกผลไมข้ึน้ชื่อของญีปุ่่ น  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
   พกัท่ี KUMAMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ปราสาทคุมาโมโตะ ตวัปรำสำทตัง้อยู่บนเนินเขำกลำงเมอืงคุมำโมโต้ ในสถำปัตยกรรม

คลำสสกิที่มคีวำมสวยงำม อำยุกว่ำ 400 ปี และได้รบัฉำยำว่ำ ปรำสำทด ำ สร้ำงโดยขุนพลผู้โด่งดงั คโิยมำสะ 
คะโตะ ในปี ค.ศ.1607 ท ำจำกไมแ้ท้ๆ  ทัง้หลงั สว่นตวัก ำแพงท ำมำจำกหนิ ปรำสำทหลงันี้ไดแ้ผ่ขยำยอำณำเขต
ออกไปใหม้คีวำมกวำ้งขวำงตระกำรตำออกไป จงึท ำใหต้วัปรำสำทนัน้มปีระตูมำกถงึ 49 ประตู เป็นประตูใหญ่ 
18 ประตูและประตูเลก็อกี 29 ประตู เคยถูกไฟไหมเ้ผำผลำญสิน้แลว้ในปี ค.ศ. 1877  ภำยหลงัไดร้บักำรบูรณะ
สรำ้งขึน้มำใหม่ในปี ค.ศ. 1960 ซึง่ภำยในเปิดเป็นพพิธิภณัฑแ์สดงวตัถุโบรำณ  

วันที่สี่     ปรำสำทคุมำโมโตะ – ซำกุระโนะบำบะ โจไซเอ็น – ฟุกุโอกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟุ – ถ่ำยรูป กันดัม้ ฟุกุโอ
กะ – ดิวตีฟ้รี  – เท็นจิน   

https://www.kujyuski.co.jp/





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น ำ
ท่ำนสู่ ซากรุะโนะบาบะ โจไซเอ็น ตัง้อยู่บริเวณเชิงเขำของตัวปรำสำทคุมำโมโตะ เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่มี
เอกลกัษณ์ สไตล์ยอ้นยุคทีถู่กจดัสรรพืน้ทีม่ำเป็นอย่ำงด ีจุดเด่นของทีน่ี่จะเป็นสนิคำ้พืน้เมอืง ขำ้วของเครื่องใช ้
ของฝำกต่ำงๆ และพพิธิภณัฑ ์Wakuwaku ทีบ่อกเล่ำควำมเป็นมำของเมอืง นอกจำกนี้ยงัมรีำ้นอำหำรขำยของ
กนิต่ำงๆ โดยเฉพำะ เมนูทอ้งถิน่ เช่น ไอศกรมีชำเขยีว ทีร่สชำตเิขยีวแบบตะโกนกนัไปเลย หรอื รำเมนเนื้อมำ้ 
ทีแ่ปลกแต่เคำ้ว่ำอร่อยกนั แมแ้ต่เบยีรค์ุมำโมโตะ ทีม่ำเยอืนแลว้ แนะว่ำไม่ควรพลำด อสิระใหท้่ำนเดนิเล่นตำม
อธัยำศยั 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ำดำไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึน้ในปีค.ศ. 905 
เพื่ออทุิศแด่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินด้าน
วรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่อง
ให้เป็นเทพเจ้าแห่งภมูิปัญญา จึงมีนกัเรียนนิสิต
นักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อ
ความส าเร็จการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน รูปปัน้
วัวหน้าศาลเจ้า เชื่อกันว่าถ้าลูบตามส่วนต่างๆ 
เราจะมีสุขภาพดีที่บริเวณนัน้ๆไปด้วย ถ้าลูบ
ตรงบริเวณหวั ลบูเขาก็จะมีหวัดี เรียนเก่ง ฉลาด 
และหากเดินอธิษฐานข้ามสะพานแดงทัง้ 3 






 

สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความส าเร็จ ที่ส าคัญอีกแห่ง คือ ต้นบ๊วย 
หลากหลายพนัธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวดั ท าให้บรรยากาศแสนร่ืนรมย์ ระหว่างทางเข้าออก
ศาลเจ้าหากท่านสงัเกตจุะมีน า้เต้าแขวนอยู่เต็มไปหมด ซึ่งเชื่อกนัว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน า้เต้าแล้ว
เทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้ปลอดภยั อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองกว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด ห้ามพลาด 
ขนมอเุมะกาเอะ โมจิ (โมจิไส้บ๊วย) ซึง่เป็นขนมที่ขึน้ชื่อของสถานที่แห่งนี ้
น าท่านสู่บริเวณด้านหน้าของศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park LaLaport ในเมืองฟุกุโอกะ ให้ท่านได้อิสระ 
ถ่ำยรูปกับ กันดัม้ฟุกุโอกะ เป็นกนัดัม้ขนาด
เท่าของจริงขยบัได้ตวัใหม่ กนัดัม้ดงักล่าวคือ 
RX-93ff V Nu Gundam (นิวกนัดัม้) ของอามุ
โ ร่  เรย์  จากอนิ เมะโมบิลสูทกันดัม้  ชาร์  
เคาน์เตอร์ แอทแทค มีความสูงประมาณ 25 
เมตร และมีน า้หนกัประมาณ 80 ตนั สามารถ
ขยับใบหน้าหันไปมา และขยับแขนขึน้ลงได้ 
ประกอบกบัการใช้เทคนิคแสงสีเสียงเพื่อเพิ่ม
ความอลังการมากยิ่งขึน้ นอกจากนีภ้ายใน
ศนูย์การค้า Mitsui Shopping LaLaport ยงัมี
การจัด  Gundam Park แหล่ ง รวมความ
บนัเทิงเต็มรูปแบบส าหรับสาวกกนัดัม้อีกด้วย 
ไม่ว่ าจะเ ป็น ร้านจ าหน่ายกันพลา ที่ ถูก
ออกแบบให้เหมือนกับสเปซโคโลนี่ในเร่ืองกันดัม้ พืน้ที่ส าหรับนั่งต่อกันพลา และพืน้ที่ส าหรับจัดงานอีเวนท์หรือ
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงนิทรรศการข้อมลูเก่ียวกบักนัดัม้ เป็นต้น                                                                                                                          
น าท่านเดินทางสู่ ดิวตีฟ้รี ให้ท่านได้ซือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง โฟมล้างหน้า 
วิตามินต่างๆ เซร่ัม คอลลาเจน ฯลฯ                                                                                                                                 

  น าท่านช้อปปิง้ “เท็นจิน” ย่านช้อปปิง้ที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลึก
อย่างจุใจกบัแบรนด์เนมมากมายและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินค้าท่ีจะ
เอาใจคณุผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้าแบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชั่นส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ น
ไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
 พักที่ QUINTESSA TENJIN HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

วันที่ห้ำ   สนำมบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 






 

05.30 น. สมควรแก่เวลำ กรุณำตรวจเชค็สมัภำระใหเ้รยีบรอ้ย เพือ่เตรยีมตวัเดนิทำงสูส่นำมบนิเพือ่กลบักรุงเทพฯ 
05.30 น. น าท่านเดินทางสู ่สนำมบินฟุกุโอกะ 
08.25 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สำยกำรบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ811  

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

12.35 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

********ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร********   
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
    **หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ** 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 
 

วันเดินทาง 
 

  ราคาทัวร์ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่าน 
(20 ท่านออกเดินทาง) 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว 

2 – 6 มีนาคม 2566 29,999  บาท / ท่าน 5,500  บาท / ท่าน 21,999 บาท / ท่าน 

9 – 13 มีนาคม 2566 27,999  บาท / ท่าน 5,500  บาท / ท่าน 21,999 บาท / ท่าน 
 
 
 
 
 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันำจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรเท่ำนัน้ ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใช้เป็นแบบกรุป๊ไม่
สามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รบัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่านัน้) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หำกสำยกำรบนิมกีำรปรบัรำคำภำษนี ้ำมนัขึน้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่ำภำษนี ้ำมนัเพิม่
ตำมควำมเป็นจรงิก่อนกำรเดนิทำง **ราคาทวัรน้ี์เชค็ภาษีน ้ามนั ณ วนัท่ี 12 พ.ย. 65  

3. ค่าโรงแรมระดบัมำตรฐำน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตยีงเดีย่ว 2 เตยีง) ซึ่งโรงแรมไม่มหีรอืเตม็ ทำงบรษิทัขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดย
มติ้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ หรอื หำกต้องกำรห้องพกัแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มหีรอืเต็ม ทำงบรษิทัขอปรบั
เป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมติ้องแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่ำน 1 หอ้ง ท่ำนที ่
3 อำจเป็นเสรมิเตยีง หรอื SOFA BED หรอื เสรมิฟูกทีน่อน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัรปูแบบกำรจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่าอาหาร ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร และ น ้ำดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ายานพาหนะ และค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 






 

6. น ้าหนักสมัภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั  สมัภำระตดิตวัขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่ำน น ้ำหนกัตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ำรกัษำพยำบำล ไม่เกนิ 500,000 บำท คุ้มครองผู้เอำ

ประกนัทีม่อีำยุตัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในการเคลมประกนัทุกกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็ และ มเีอกสำรรบัรองทำงกำรแพทย ์หรอืจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจบ็ป่วยทำงร่ำงกำยดว้ยโรคประจ ำตวั, กำรตดิเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต้ิง่, อำกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
ติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสยีหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตวัตำย, เสยีสติ, ตกอยู่ภำยใต้
อ ำนำจของสุรำยำเสพตดิ, บำดเจบ็จำกกำรทะเลำะววิำท กำรแท้งบุตร, กำรบำดเจบ็เนื่องมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล, 
นัดหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และกำรปล้นอำกำศยำน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตำม
เงือ่นไขในกรมธรรม ์
 
 
 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่ำด ำเนินกำรคดักรองตรวจหำเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจก่อนเดนิทำงออกนอกประเทศไทยอย่ำงน้อย 72 ชัว่โมง 
3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใชจ่้ำยสว่นตวัอื่นๆ ฯลฯ 
4. กรณุาเตรียมค่าทิปไกด,์ คนขบัรถ รวม 1,500 บาท / ทริป (เดก็ช าระทิปเท่ากบัผู้ใหญ่) 
5. ค่าภาษีมูลค่ำเพิม่ VAT 7 % และหกัภำษ ีณ ทีจ่่ำย 3 % ในกรณีทีลู่กค้ำต้องกำรใบเสรจ็รบัเงนิที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำ

ภำษมีูลค่ำเพิม่ และหกั ณ ทีจ่่ำย จำกยอดขำยจรงิทัง้หมดเท่ำนัน้ และโปรดแจง้ทำงบรษิทัฯ จะออกใหภ้ำยหลงั ขอสงวน
สทิธิอ์อกใบเสรจ็ทีถู่กใหก้บับรษิทัทวัรเ์ท่ำนัน้ 

6. ค่าวีซ่าญ่ีปุ่ นส าหรบัชาวต่างชาติ 
7. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้นราคา 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไมร่วม 
 






 

 






 

 






 

 
 
** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมท่ีขำยเป็นหลัก ** 


