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 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท(VZ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

 2 ฟุกุโอะกะ-สะพานแขวนโคโคโนเอะ-หมู่บ้านยูฟุอิน-เบปปุ 
00.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) 

เที่ยวบินที่ VZ810 (00:45 – 08:10(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง 
08.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางสู่สะพานแขวนโคโคโนเอะ(Kokonoe 

Bridge) เป็นสะพานคนเดินขา้มที่ยาวที่สุด และสูงที่สุดในญ่ีปุ่ น ซึ่งตัง้อยู่ทางตะวันตกของจังหวัด
โออิตะ ท าใหเ้รารูส้ึกเหมือนเดินอยู่บนอากาศ สามารถชมวิวแบบพาโนรามาของจังหวัดโออิตะได้
อย่างชดัเจน น าท่านเดินทางสูห่มู่บ้านยูฟุอินฟลอรัล(Yufuin Floral Village) ตัง้อยู่ที่เมืองยูฟุอิน
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(Yufuin) ในจงัหวดัโออิตะ(Oita) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมาก ๆ แห่งหนึ่ง สถานที่แห่งนีข้ึน้ชื่อ
ว่าเป็นอีกหนึ่งแลนดม์ารก์ของเมืองยูฟุอินที่นกัท่องเที่ยวตอ้งมาเช็คอิน หมู่บา้นยูฟุอินฟลอรลัแห่งนี ้
เป็นหมู่บา้นจ าลองสไตลย์ุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ กอ้นอิฐ และ บา้นที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่
บนถนนสายเล็กๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด เหมาะส าหรบัเดินพกัผ่อนหย่อนใจ แถม
จดุถ่ายรูปสวย ๆ อีกมากมาย นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหารบรรยากาศดี ๆ และรา้นขายของที่ระลกึที่ท า
มือท าใหม้ีความไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นของเลน่ ของสะสมทัง้ญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเบปปุ(Beppu) แหล่งออนเซ็นชื่อดังแห่งเกาะคิวชู เป็นเมืองเล็กๆ ที่
สามารถสรา้งความสขุใหผู้ค้นหลากหลายวยั ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของเกาะคิวชเูป็นเมือง
แห่งบ่อน า้แร่ที่เป็นบ่อโคลน น าท่านเที่ยวชมบ่อนรกหรือจิโกกุ(Jigoku) ที่เมืองเบปป(ุBeppu) เป็น
แหล่งออนเซนที่มีชื่อเสียงล าดบัตน้ ๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น เพราะหากเดินทางมาเมืองเบปปแุลว้ไม่มา
เที่ยวถือว่ามาไม่ถึง บ่อนรกจิโกกุมีอยู่ดว้ยกันถึง 8 บ่อแต่ละบ่อลว้นแต่มีเอกลักษณ์ความพิเศษ

แตกต่างกนั 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

พักที่ BEPPU SUGINOI HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า **พิเศษ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความ
เหนื่อยลา้จากการเดินทาง ดว้ยการแช่ออนเซ็นแบบญ่ีปุ่ นในที่พกั** 
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 3 ทาคาชิโฮ-คุมาโมโต้-ปราสาทคุมาโมโต้-ศูนยช็์อปป้ิงเมืองเกา่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ช่องเขาทาคาชิโฮ(Takachiho Gorge) ที่มีแม่น า้โดคาเสะกดัเซาะจากเขาอาโสะ 
หุบเขาที่มีความชันเรียกว่า คอลัมน่าจอยท ์มีความสงูสดุถึง 100 เมตร ในหุบเขานีม้ีความยาวถึง 
20 กิโลเมตร เป็นอนสุาวรียจ์ากธรรมชาติและน า้ตกที่เหมือนเสน้ดา้ยที่เรียกว่าน ้าตกมานาอ(ิManai 

Falls) เป็นที่ไดร้บัความนิยมมาก น า้ตกทามาทาเระตัง้อยู่ที่ทางเขา้ของหุบเขา สิ่งที่ตัง้อยู่ควบคู่กัน
ไปกบัทางเดินที่ยาวถึง 1.8 กิโลเมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองคุมาโมโต้(Kumamoto) เพื่อชมความสวยงามของ ปราสาทคุมาโมโต้
(Kumamoto Castle) ที่มีประวัติยาวนานมานานกว่า 420 ปี ตัง้เด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขากลาง
เมือง ปราสาทแห่งนีป้ระกอบดว้ยสิ่งปลูกสรา้งและอาคารหลายหลงั เช่น หอปราการปราสาทเล็ก
ใหญ่กับคลังแสง ป้อมธนูที่มีบทบาทในการตอบโต้เมื่อถูกศัตรูรุกรานโจมตี วังที่ประทับ ฯลฯ 
ปราสาทแห่งนีย้งัเป็นปราสาทที่ มิยาโมโตะ มซุาชิ ไดอ้ยู่อาศยัในช่วงบัน้ปลายชีวิต  
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 ใหท้่านไดเ้ดินช็อปป้ิง บริเวณศูนยช์้อปป้ิงเมืองเก่า(Sakura-no-baba josaien) ที่ตัง้อยู่บริเวณ
เชิงเขาของปราสาทคมุาโมโต(้Kumamoto Castle) และยงัอยู่ภายในตวัเมืองคมุาโมโต ้ที่นี่นัน้ถือว่า
เป็นชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรช์ื่อดงัของเมืองนีเ้ชียวนะคะ แถมยงัมีเอกลกัษณม์ากๆจากการถกูออกแบบและ
ตกแต่งสไตลย์อ้นยคุเพื่อใหเ้ขา้กบับรรยากาศเมืองโบราณและดกูลมกลืนไปกบัปราสาทคมุาโมโต ้
น าท่านเช็คอินที่ NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL โรงแรม 5 ดาวที่ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้าน
ฮอลแลนด์ และตกแต่งในสไตล์ยุโรปเช่นเดียวกนั จากนัน้เชิญทกุท่านอิสระกนัตามอธัยาศยัเพือ่ท า
ธุระส่วนตวัหรือพกัผ่อนก่อน แลว้จึงเที่ยวชมบรรยากาศตามอธัยาศยัท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ตัง้แต่
บ่ายจนถงึค ่า จนกระทั่งไดเ้วลาปิดพาร์ค เนือ่งจากทีพ่กันัน้ตัง้ทีบ่ริเวณสวนสนกุแห่งนีน้ั่นเอง ท่านมี
เวลาอสิระอย่างเตม็ทีใ่นการคน้หามุมถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึกสวยๆ มากมายภายในพาร์คทีม่ีกลุ่มอาคาร

สไตลย์โุรปอนัแสนโรแมนตคิมากมายทีป่ระดบัประดาไปดว้ยหลอดไฟนบัแสนดวง 
ค ่า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

พักที ่NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL หรือ ระดับเทยีบเท่า 
 

 4 Huis Ten Bosch-อารติะ-ฟุกุโอะกะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

อิสระที่  Huis Ten Bosch สวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคิวชู แม้จะอยู่ในญ่ีปุ่ นแต่ให้ความรู้สึก
เหมือนกบัเราท่องเที่ยวอยู่ในประเทศฮอลแลนดใ์นยุคกลาง ทั่วทัง้สถานที่แห่งนีถู้กออกแบบใหเ้ป็น
เมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่ง ซึ่งประกอบไปดว้ยรา้นอาหารและโรงแรม ยังเต็มไปดว้ยมุมถ่ายรูปสวย ๆ 
มากมาย นอกจากนีย้ังมีการจัดอีเวนทน์่าสนใจมากมายตลอดปี ยังมี Waterfall of Light ที่มีการ
ประดบัไฟถึง 1,300 ดวง นอกจากนีย้งัมีการจดังานปารตี์เ้ตน้ร  าสวนหนา้กาก “Masquerade Party” 



KJP150511-VZ ฟกุโุอกะ เบปป ุ5วัน 3คนื 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสูเ่มืองอาริตะ(Arita) ในจังหวัดซากะ เป็นเมืองที่อยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของจงัหวัดซา
กะ ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตไ้ปจนถึงทางทิศใตข้องเมือง อยู่ติดกบักบัจงัหวดันางาซากิ เมืองอา
ริตะมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งผลิตเครื่องดินเผาอาริตะ ซึ่งเป็นหนึ่งในงานหตัถกรรมพืน้บา้นญ่ีปุ่ น หิน
ท าดินเผาถูกคน้พบในอาริตะในช่วงตน้ศตวรรษที่ 17 และมีการเผาดินเผาเป็นครัง้แรกในญ่ีปุ่ นขึน้
ที่นี่ ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา การผลิตเครื่องเคลือบดินเผาก็ถูกริเริ่มอย่างจริงจังและรุ่งเรื่อง จนไดช้ื่อว่า 
"อาริตะเซ็นเก็น" อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงย่านการคา้ที่มีชื่อเสียง เท็นจิน(Tenjin) เพลิดเพลินกบัการซือ้
ของที่มีใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า และ เครื่องส าอาง ฯลฯ 

ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
พักที ่BEST WESTERN TENJIN HOTEL หรือ ระดับเทยีบเท่า 
 

 5 ฟุกุโอะกะ-สนามบนินานาชาติฟุกุโอะกะ-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

09.10 น. ออกเดินทางจากเมืองฟกุโุอะกะ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ 
VZ811 (09:10 – 12:50) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.40 

12.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
องัคาร – เสาร ์ 19 – 23 กรกฎาคม 65 45,999.- 45,999.- 12,000.- 
องัคาร – เสาร ์ 26 – 30 กรกฎาคม 65 45,999.- 45,999.- 12,000.- 
องัคาร – เสาร ์ 09 – 13 สิงหาคม 65 45,999.- 45,999.- 12,000.- 
องัคาร – เสาร ์ 23 – 27 สิงหาคม 65 45,999.- 45,999.- 12,000.- 
องัคาร – เสาร ์ 13 – 17 กนัยายน 65  39,999.- 39,999.- 12,000.- 
องัคาร – เสาร ์ 27 กนัยายน – 01 ตลุาคม 65 39,999.- 39,999.- 12,000.- 
องัคาร – เสาร ์ 11 – 15 ตลุาคม 65 45,999.- 45,999.- 12,000.- 
องัคาร – เสาร ์ 18 – 22 ตลุาคม 65 45,999.- 45,999.- 12,000.- 
องัคาร – เสาร ์ 25 – 29 ตลุาคม 65 45,999.- 45,999.- 12,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 1 วนันบัจาก

วนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 
 อัตราไม่รวม 

1. ค่าทิปคนขบัรถ (5,000 JPY หรือ ประมาณ 1,350 บาท) ตลอดการเดินทาง 

2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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