


 
     

                                                          

วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ X X X  

2 
กรุงเทพฯ – สนำมบินฟุกุโอกะ (VZ810 : 00.15-08.15) 
– เมืองคิตะคิวชู – ตลำดทังงะ – ปรำสำทโคคูระ – โม
จิโกะทำวน ์– หมู่บ้ำนยูฟุอินฟลอรรั์ล 

   BEPPU WAN ROYAL 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

3 บ่อน ้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ – เมืองคิทซึกิ – ศำลเจ้ำยู
โทคุ อินำร ิ– เฮำสเ์ทนบอช  

  X 
HENN NA HOTEL  
หรือเทียบเท่ำ 

พักโรงแรมหุ่นยนต ์

4 ฟุกุโอกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟุ– ถ่ำยรูป กันดั้ม ฟุกุโอกะ – 
ดิวตีฟ้รี  – เทน็จิน   

 X X QUINTESSA TENJIN 
HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

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

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน  1,500  บำท *** 
 



                    

โปรแกรมกำรเดนิทำง 
 
 

21.30 น.  พรอ้มกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 ประตู 2 เคำนเ์ตอร ์
C สำยกำรบินไทยเวียตเจ็ท เจา้หนา้ที่จากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออก
เดินทาง 
**ส ำคัญมำก !! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ** 

  
 
 
00.15 น. เหินฟ้าสู ่สนำมบินฟุกุโอกะ โดย สำยกำรบินไทยเวียตเจ็ท เทีย่วบินที ่VZ810  

(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
08.15 น. เดินทางถึง สนำมบินฟุกุโอกะ (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu) เป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือสดุของเกาะคิวช ูเป็นจดุเชื่อมต่อทัง้ทางบก
และทางน า้ ระหว่างเกาะคิวชู (Kyushu) และเกาะฮอนชู (Honshu) หรือเกาะใหญ่ของญ่ีปุ่ น ผ่านทางช่องแคบคัน
ม่อน (Kanmon) ท าใหคิ้ตะคิวชไูดถ้กูพฒันาใหเ้ป็นเมืองอตุสาหกรรมที่ส  าคญัของญ่ีปุ่ นดว้ย 
น าท่านเดินทางสู่ ตลำดทังงะ 
( Tanga Market) ใน เมื อ ง คิ
ต ะ คิ ว ชู  ( Kitakyushu City) 
ทางตอนเหนือของจังหวัดฟุคุ
โอกะ (Fukuoka) เ ป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมที่เรียงราย
ไปดว้ยรา้นคา้กว่า 200 รา้น ซึ่ง
ส่วนใหญ่เนน้ขายอาหารทะเล
สด ผักผลไม้ เนื ้อสัตว์ และ
อาหารประเภทเครื่องเ คียง
ต่างๆ บรรยากาศแบบยอ้นยคุของรา้นคา้เก่าแก่กว่า 60 ปีที่เรียงรายอยู่นีส้รา้งความเพลิดเพลินไดเ้ป็นอย่างดี อีกทัง้
ยังเต็มไปด้วยของอร่อยที่สามารถซือ้กินได้เลย และอาหารรสเด็ดที่หาทานที่ อ่ืนไม่ได้ อย่างเช่น “คะนัปเปะ 

วันแรก ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

วันทีส่อง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองคิตะคิวชู – ตลำดทังงะ – ปรำสำทโคคูระ – โมจิโกะทำวน ์– หมู่บ้ำนยูฟุ
อินฟลอรรั์ล 




(Kanappe)” ลกูชิน้ปลาท่ีพนัดว้ยขนมปังแลว้น าไปทอด เป็นตน้ จึงมกัจะคกึคกัไปดว้ยนกัท่องเที่ยวที่มาเดินเล่นชม
ตลาดพลางเอรด็อรอ่ยกบัของกินในปากกนัอย่างเพลิดเพลิน 
น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ ปรำสำทโคคูระ (Kokura Castle) มีรูปแบบการสรา้งตามสถาปัตยกรรมญ่ีปุ่ นแบบ
ดัง้เดิมแท้ๆ  มีความสูง 5 ชัน้ โดยตัวหลงัคาก็ไม่ใช่แค่เรียบๆ ชัน้เดียวหากมีถึง 4 ระดับ ซึ่งหลงัจากมีการเปิดให้
นักท่องเที่ยวไดเ้ขา้มาเยี่ยมชมจึงไดถู้กปรบัเปลี่ยนใหก้ลายมาเป็นพิพิธภัณฑท์ี่มีขอ้มูล และประวัติศาสตรข์อง
บรเิวณแถวๆ นี ้สิ่งที่จดัแสดงก็จะมีทัง้วตัถโุบราณ ชดุกิโมโน ชดุซามไูร โมเดลจ าลองของบา้นเมืองสมยัโบราณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เ ที่ ย ง   
รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านแวะชม โมจิโกะทำวน์ (JR MOJIKO หรือ “MOJIKO RETRO TOWN”) จุดเชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชู

และเกาะใหญ่ฮอนช ูเนื่องดว้ยเป็นเมืองท่าติดรมิทะเล อากาศดี จึงเป็นสถานที่ที่ผูค้นนิยมมาพกัผ่อน รวมถึงบุคคล
ที่มีชื่อเสียงต่างๆ แมแ้ต่อลัเบิรต์ ไอสไตน ์ก็เคยเดินทางมาพกัผ่อน ในอดีตโมจิโกะเป็นท่าเรือการคา้ขนาดใหญ่ที่ใช้
ติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ อาคารบ้านเรือนจึงดูทันสมัยเป็นแบบสไตล์ยุโรป เดินชมพรอ้มเก็บภาพความ
ประทบัใจสถานีรถไฟซึ่งภายในยงัคงกลิ่นอาย และสถาปัตยกรรมแบบยอ้นยุคไวเ้ป็นอย่างดี รวมถึงเจา้หนา้ที่สถานี
ที่ยงัคงสวมใสเ่ครื่องแบบเก่า 




 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนยูฟุอินฟลอร์รัล (Yufuin Floral Village) เป็นหมู่บา้นจ าลองสไตลย์ุโรป มีกลิ่นอาย
ยุโรปโบราณ บา้นอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด ถือเป็น
ไฮไลทห์นึ่งประจ าเมืองยูฟอิุน ซึ่งไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูป 
ภายในบรเิวณประกอบดว้ยสวนหย่อม รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลกัษณ ์ของเลน่ ของ
สะสมทัง้ญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ แต่ละรา้นตกแต่งภายในไดด้ดีูดึงดดูใหค้นเขา้มาเลือกซือ้สินคา้ เมื่อเดินจนสดุทาง
ของย่านรา้นคา้ จะพบกับ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลงั อีกดา้น
หนึ่งท าเป็นทางเดิน บรเิวณนัน้จะมีรา้นอาหารญ่ีปุ่ น และจากทางเดินรมิทะเลสาบสามารถเดินไปยงัศาลเจา้เทนโซ 
(Tenso Shrine) ซึ่งเป็นศาลเจา้เล็กๆ ที่อยู่รมิทะเลสาบไดอี้กดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 พักที ่BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำทีห้่องอำหำรโรงแรม  




หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น า้แรธ่รรมชาติผ่านความรอ้นใตพ้ิภพเพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยลา้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรยแ์ห่งการอาบน า้แร่แบบญ่ีปุ่ นนี่เองท าใหม้ีผูก้ล่าวว่า  => หำก
มำทีญ่ี่ปุ่ นแล้วไมไ่ด้ลงอำบน ้ำแร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้ำพุร้อน หรือ บ่อน า้พรุอ้นขุมนรกทัง้แปด เป็นบ่อน า้พรุอ้นธรรมชาติที่เกิดขึน้ภายหลงัจาก
การระเบิดของภเูขาไฟ ประกอบไปดว้ยแรธ่าตทุี่เขม้ขน้ เช่น ก ามะถนั แรเ่หล็ก โซเดียม คารบ์อเนต เรเดียม เป็นตน้ 
และรอ้นเกินกว่าจะลงไปอาบได ้ท่านจะไดพ้บกบั ชิโนะอิเคะ จิโกกุ บ่อนีม้ีสีแดงคลา้ยกบัสีของเลือด เชื่อกนัว่าบ่อ
นีอ้ดุมดว้ยแรธ่าตมุากมาย จนเกิดเป็นผลิตภณัฑดิ์นเหนียวสีแดงที่มีประสิทธิภาพในการรกัษาโรคผิวหนงัไดอี้กดว้ย 
ภายในยงัมีรา้นขายของที่ระลกึ ผงแรอ่อนเซ็นที่สามารถน ากลบัไปแช่ที่บา้นไดอี้กดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคิทซึกิ (Kitsuki-shi) ที่เรียงรายไปดว้ยอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ มีเนินซุยะโนะซะกะซึ่งมี
ชื่อเสียงโด่งดังดว้ยทางเดินที่ปูหิน และรัว้ดินเรียงรายสวยงามจับตา เนินนีท้อดตัวยาวจากย่านที่อยู่อาศัยของ
บรรดาพ่อคา้ไปจนถึงแหล่งที่อยู่ของเหล่าซามไูร และมีผูค้นสญัจรไปมาเป็นจ านวนมากตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
บรรยากาศของเมืองนีเ้หมาะกับการแต่งชุดกิโมโนเป็นอย่างมาก ซึ่งที่นี่มีรา้นส าหรบัเช่าชุดกิโมโนใหน้กัท่องเที่ยว
เลือกเช่าไดต้ามรสนิยม  
 

วันทีส่ำม บ่อน ้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ – เมืองคิทซึกิ – ศำลเจ้ำยูโทคุ อินำริ – เฮำสเ์ทนบอช 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร                
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่จงัหวดัซากะ (SAGA) เป็นจงัหวดัเลก็ๆ บนเกำะควิชทูีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องของธรรมชำตบิรเิวณ

ชำยฝัง่ทีส่วยงำมและมปีระวตัศิำสตรใ์นเรื่องของเครื่องปัน้ดนิเผำทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ น 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (YUTOKU INARI SHRINE) สร้ำงขึ้นในปี 1688 เป็นศำลเจ้ำนิกำย
ชนิโต ประจ ำตระกูลนำเบะชิมะผูป้กครองเมอืงซำกะ ในสมยัเอโดะเป็นศำลเจำ้อนิำรทิีใ่หญ่และส ำคญัเป็นอนัดบั 
3 รองมำจำก ศำลเจำ้ฟุชมิ ิอนิำรใินเกยีวโต และศำลเจำ้คะซะม่ำ อนิำรใินอบิำระก ิดำ้นบนของตวัศำลเจำ้กเ็ป็น
จุดชมววิทีส่วยงำมอกีจุดหนึ่งโดยเฉพำะช่วงฤดูใบไมผ้ล ิยำมทีด่อกซำกุระบำนสะพรัง่ และช่วงฤดูใบไมร้่วง ที่
ใบไมจ้ะเปลีย่นเป็นสสีม้แดง สว่นหน้ำศำลเจำ้กย็งัมสีะพำนสแีดงคู่กบัแม่น ้ำสำยเลก็ๆ เป็นจุดถ่ำยภำพทีส่วยงำม
เลยทเีดยีวศำลเจ้ำแห่งนี้เป็นที่ประทบัของเทพเจ้ำศกัดิส์ทิธิท์ี่ประชำชนต่ำงนิยมไปสกักำระขอพรเกี่ยวกบักำร
เกบ็เกีย่วควำมส ำเรจ็ดำ้นธุรกจิ และควำมปลอดภยั อกีทัง้ศำลเจำ้แห่งนี้ยงัเป็นหน่ึงในฉำกละคร "กลกโิมโน" 




 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ เฮำสเ์ทนบอช (Huis Ten Bosch) ธีมปารค์สไตลฮ์อลแลนดส์ดุแสนจะกวา้งใหญ่ มีการตกแต่ง
สถาปัตยกรรมสไตลย์ุโรป เฮาสเ์ทน บอช เป็นพระราชวังที่สรา้งจากการอนุญาตเป็นพิเศษของพระราชวงศ์ใน
ฮอลแลนด ์มีความหมายว่า “บา้นที่อยู่ในป่า” (House in the forest) ปัจจุบนัไดถู้กน าขึน้มาสรา้งเป็นสไตลร์ีสอรท์ 
ซึ่งภายในลอ้มรอบดว้ยคลองและป่าเขียวขจี ทุ่งดอกไมอ้ันงดงามหลากหลายสีสันตามฤดูกาล รวมถึงรา้นค้ า 
รา้นอาหาร ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบเที่ยวยุโรปที่อยู่ในญ่ีปุ่ น 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่ ำ
 อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 




   พักที ่ HENN NA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  

 

แปลตำมตัวอักษรได้ว่ำ “โรงแรมแปลก” ซึ่งที่น่ีเขำใช้หุ่นยนต์มำท ำงำนแทนคน! เมื่อมำเช็คอินที่
เคำน์เตอรก์็เจอกับพนักงำนต้อนรับที่เป็นหุ่นยนต ์จะเลือกโรบอทสำวหรือโรบอทไดโนเสำรก์็แล้วแต่
ชอบเลย หุ่นยนตใ์นส่วนนี้สำมำรถส่ือสำรกับแขกผู้เข้ำพักได้ 4 ภำษำไม่ว่ำจะเป็นภำษำญ่ีปุ่ น เกำหลี จีน 
และอังกฤษ 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ำดำไซฟุ 
ศาล เจ้าชิ น โตอัน เก่ า แก่ และมี
ชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สรา้งขึน้
ในปีค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแด่ท่านมิจิ
ซ า เ นะ  ซึ ง า ว า ร ะ  ศิ ล ปินด้ า น
วรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งไดร้บั
การยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิ
ปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษา
มากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อ
ความส าเร็จการศึกษาไม่เวน้ในแต่
ละวนั รูปป้ันววัหนา้ศาลเจา้ เชื่อกนั
ว่าถ้าลูบตามส่วนต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีที่บริเวณนัน้ๆไปดว้ย ถ้าลูบตรงบริเวณหัว ลูบเขาก็จะมีหัวดี เรียนเก่ง 
ฉลาด และหากเดินอธิษฐานขา้มสะพานแดงทัง้ 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบนั และสูอ่นาคต
แห่งความส าเร็จ ที่ส  าคญัอีกแห่ง คือ ตน้บ๊วย หลากหลายพนัธุก์ว่า 6 ,000 ตน้เจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวดั ท า

วันทีส่ี่     ฟุกุโอกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟ ุ– ถ่ำยรูป กันดั้ม ฟุกุโอกะ – ดิวตีฟ้รี– เทน็จิน   




ใหบ้รรยากาศแสนรื่นรมย ์ระหว่างทางเขา้ออกศาลเจา้หากท่านสงัเกตจุะมีน า้เตา้แขวนอยู่เต็มไปหมด ซึ่งเชื่อกนัว่า
ถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน า้เต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย อิสระใหท้่านเลือกซือ้สินค้า
พืน้เมืองกว่า 100 แห่งบรเิวณหนา้วดั หา้มพลาด ขนมอเุมะกาเอะ โมจิ (โมจิไสบ้๊วย) ซึ่งเป็นขนมที่ขึน้ชื่อของสถานที่
แห่งนี ้

        น าท่านสูบ่รเิวณดา้นหนา้ของศนูยก์ารคา้ Mitsui Shopping Park LaLaport ในเมืองฟกุโุอกะ  
เทีย่ง อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 
บ่ำย ใหท้่านไดอิ้สระ ถ่ำยรูปกับ กันดั้มฟุกุโอกะ 

เป็นกันดั้มขนาดเท่าของจริงขยับได้ตัวใหม่ 
กันดั้มดังกล่าวคือ RX-93ff V Nu Gundam 
(นิวกันดัม้) ของอามุโร่ เรย ์จากอนิเมะโมบิล
สูทกันดั้ม ชาร ์เคานเ์ตอร ์แอทแทค มีความ
สงูประมาณ 25 เมตร และมีน า้หนกัประมาณ 
80 ตัน สามารถขยับใบหน้าหันไปมา และ
ขยับแขนขึน้ลงได ้ประกอบกับการใชเ้ทคนิค
แสงสีเสียงเพื่อเพิ่มความอลังการมากยิ่งขึน้ 
น อกจ ากนี ้ภ า ย ใ น ศู น ย์ก า ร ค้ า  Mitsui 
Shopping LaLaport ยังมีการจัด Gundam 
Park แหล่งรวมความบันเทิง เต็มรูปแบบ
ส าหรบัสาวกกนัดัม้อีกดว้ย ไม่ว่าจะเป็นรา้นจ าหน่ายกนัพลา ที่ถูกออกแบบใหเ้หมือนกบัสเปซโคโลนี่ในเรื่องกนัดัม้ 
พืน้ที่ส  าหรบันั่งต่อกนัพลา และพืน้ที่ส  าหรบัจดังานอีเวนทห์รือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงนิทรรศการขอ้มลูเก่ียวกบักนัดัม้ 
เป็นตน้                                                                                                                          
น าท่านเดินทางสู่ ดิวตี้ฟรี ใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องส าอาง โฟมลา้งหน้า 
วิตามินต่างๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ                                                                                                                                 

  น าท่านชอ้ปป้ิง “เท็นจิน” ย่านชอ้ปป้ิงที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลึก
อย่างจุใจกบัแบรนดเ์นมมากมายและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส ์หรือสินคา้ท่ีจะ
เอาใจคณุผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรบัวยัรุน่ เครื่องส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่ น
ไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
 พักที ่QUINTESSA TENJIN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  


05.30 น. สมควรแก่เวลำ กรุณำตรวจเชค็สมัภำระใหเ้รยีบรอ้ย เพือ่เตรยีมตวัเดนิทำงสูส่นำมบนิเพือ่กลบักรุงเทพฯ วันทีห่้ำ   สนำมบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 






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

(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

12.35 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
    **หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลูกค้ำเป็นส ำคัญ** 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อทำ่น) 
 

วันเดินทาง 
 

  ราคาทัวรผู้์ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่าน 
(20 ท่านออกเดินทาง) 

พักเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

1 – 5 กุมภาพันธ ์2566 30,999  บาท / ท่าน 5,500  บาท / ท่าน 

8 – 12 กุมภาพันธ ์2566 30,999  บาท / ท่าน 5,500  บาท / ท่าน 

23 – 27 กุมภาพันธ ์2566 31,999  บาท / ท่าน 5,500  บาท / ท่าน 

25 กุมภาพันธ ์– 1 มีนาคม 2566 28,999  บาท / ท่าน 5,500  บาท / ท่าน 

2 – 6 มีนาคม 2566 34,999  บาท / ท่าน 5,500  บาท / ท่าน 

7 – 11 มีนาคม 2566 28,999  บาท / ท่าน 5,500  บาท / ท่าน 

8 – 12 มีนาคม 2566 30,999  บาท / ท่าน 5,500  บาท / ท่าน 

9 – 13 มีนาคม 2566 30,999  บาท / ท่าน 5,500  บาท / ท่าน 

16 – 20 มีนาคม 2566 31,999  บาท / ท่าน 5,500  บาท / ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 

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

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 




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 
6. น ้าหนักสมัภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั  สมัภำระตดิตวัขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่ำน น ้ำหนกัตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 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 ำกำรจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก ** 


