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รหัสโปรแกรม : 25526 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 
 

 

 

     

วันที่ กำหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ X X X  

2 
กรุงเทพฯ – สนามบินฟุกุโอกะ (VZ810 : 00.15-08.15) – 
เมืองคิตะคิวชู – ตลาดทังงะ – ปราสาทโคคูระ – โมจิโกะ
ทาวน์ – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล 

   BEPPU WAN ROYAL 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 บ่อน้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ – เมืองคิทซึกิ – ศาลเจ้ายูโทคุ 
อินาริ – เฮาส์เทนบอช  

  X 
HENN NA HOTEL  

หรือเทียบเท่า 
พักโรงแรมหุ่นยนต์ 

4 ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – วัดนันโซอิน – ถ่ายรูป กันดั้ม 
ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี  – เท็นจิน   

 X X QUINTESSA TENJIN 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (VZ811 : 08.25-12.35)  X X  
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โปรแกรมการเดินทาง 
 
 

21.30 น.  พร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สาย
การบินไทยเวียตเจ็ท เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง 
**สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมี
โทษปรับและจับ** 

  
 
 
00.15 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินฟุกุโอกะ โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ810  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
08.15 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือสะดวก

ในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu) เป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือสุดของเกาะคิวชู เป็นจุดเชื่อมต่อทั้งทางบก
และทางน้ำ ระหว่างเกาะคิวชู (Kyushu) และเกาะฮอนชู (Honshu) หรือเกาะใหญ่ของญี่ปุ่น ผ่านทางช่องแคบคันม่อน 
(Kanmon) ทำให้คิตะคิวชูได้ถูกพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นด้วย 
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดทังงะ (Tanga Market) ในเมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu City) ทางตอนเหนือของจังหวัดฟุคุโอ
กะ (Fukuoka) เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่เรียงรายไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ซึ่งส่วนใหญ่เน้นขายอาหารทะเล
สด ผักผลไม้ เนื้อสัตว์ และอาหารประเภทเครื่องเคียงต่างๆ บรรยากาศแบบย้อนยุคของร้านค้าเก่าแก่กว่า 60 ปีที่เรียง
รายอยู่นี้สร้างความเพลิดเพลินได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเต็มไปด้วยของอร่อยที่สามารถซื้อกินได้เลย และอาหารรสเด็ดที่
หาทานที่อื่นไม่ได้ อย่างเช่น “คะนัปเปะ (Kanappe)” ลูกชิ้นปลาที่พันด้วยขนมปังแล้วนำไปทอด เป็นต้น จึงมักจะ
คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเดินเล่นชมตลาดพลางเอร็ดอร่อยกับของกินในปากกันอย่างเพลิดเพลิน 
 
 
 
 
 
 

 

*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จำนวน  1,500  บาท *** 
 

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันที่สอง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองคิตะคิวชู – ตลาดทังงะ – ปราสาทโคคูระ – โมจิโกะทาวน์ – หมู่บ้านยูฟุอิน
ฟลอร์รัล 
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นำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทโคคูระ (Kokura Castle) มีรูปแบบการสร้างตามสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบ
ดั้งเดิมแท้ๆ มีความสูง 5 ชั้น โดยตัวหลังคาก็ไม่ใช่แค่เรียบๆ ชั้นเดียวหากมีถึง 4 ระดับ ซึ่งหลังจากมีการเปิดให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมจึงได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีข้อมูล และประวัติศาสตร์ของบริเวณ
แถวๆ นี้ สิ่งที่จัดแสดงก็จะมีทั้งวัตถุโบราณ ชุดกิโมโน ชุดซามูไร โมเดลจำลองของบ้านเมืองสมัยโบราณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านแวะชม โมจิโกะทาวน์ (JR MOJIKO หรือ “MOJIKO RETRO TOWN”) จุดเชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชูและ

เกาะใหญ่ฮอนชู เนื่องด้วยเป็นเมืองท่าติดริมทะเล อากาศดี จึงเป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมมาพักผ่อน รวมถึงบุคคลที่มี
ชื่อเสียงต่างๆ แม้แต่อัลเบิร์ต ไอสไตน์ ก็เคยเดินทางมาพักผ่อน ในอดีตโมจิโกะเป็นท่าเรือการค้าขนาดใหญ่ที่ใช้ติดต่อ
ค้าขายกับชาวต่างชาติ อาคารบ้านเรือนจึงดูทันสมัยเป็นแบบสไตล์ยุโรป เดินชมพร้อมเก็บภาพความประทับใจสถานี
รถไฟซึ่งภายในยังคงกลิ่นอาย และสถาปัตยกรรมแบบย้อนยุคไว้เป็นอย่างดี รวมถึงเจ้าหน้าที่สถานีที่ยังคงสวมใส่
เครือ่งแบบเก่า 
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 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล (Yufuin Floral Village) เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรป
โบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ถือเป็นไฮไลท์หนึ่ง
ประจำเมืองยูฟุอิน ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูป ภายในบริเวณ
ประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ของเล่น ของสะสมทั้งญี่ปุ่น
และต่างประเทศ แต่ละร้านตกแต่งภายในได้ดูดีดึงดูดให้คนเข้ามาเลือกซื้อสินค้า เมื่อเดินจนสุดทางของย่านร้านค้า จะ
พบกับ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลัง อีกด้านหนึ่งทำเป็นทางเดิน 
บริเวณนั้นจะมีร้านอาหารญี่ปุ่น และจากทางเดินริมทะเลสาบสามารถเดินไปยังศาลเจ้าเทนโซ (Tenso Shrine) ซึ่งเป็น
ศาลเจ้าเล็กๆ ที่อยู่ริมทะเลสาบได้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 พักที่ BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม  
หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของ
ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า  => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้ว
ไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่น ! 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และ
ร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ ท่านจะได้พบกับ ชิโนะอิเคะ จิโกกุ บ่อนี้มีสีแดงคล้ายกับสีของเลือด เชื่อกันว่าบ่อนี้อุดม
ด้วยแร่ธาตุมากมาย จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ดินเหนียวสีแดงที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคผิวหนังได้อีกด้วย ภายในยัง
มีร้านขายของที่ระลึก ผงแร่ออนเซ็นที่สามารถนำกลับไปแช่ที่บ้านได้อีกด้วย 
 

วันที่สาม บ่อน้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ – เมืองคิทซึก ิ– ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – เฮาส์เทนบอช 
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นำท่านเดินทางสู่ เมืองคิทซึกิ (Kitsuki-shi) ที่เรียงรายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ มีเนินซุยะโนะซะกะซึ่งมีชื่อเสียง
โด่งดังด้วยทางเดินที่ปูหิน และรั้วดินเรียงรายสวยงามจับตา เนินนี้ทอดตัวยาวจากย่านที่อยู่อาศัยของบรรดาพ่อค้าไป
จนถึงแหล่งที่อยู่ของเหล่าซามูไร และมีผู้คนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บรรยากาศของเมืองนี้
เหมาะกับการแต่งชุดกิโมโนเป็นอย่างมาก ซึ่งที่นี่มีร้านสำหรับเช่าชุดกิโมโนให้นักท่องเที่ยวเลือกเช่าได้ตามรสนิยม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร                
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดซากะ (SAGA) เป็นจังหวัดเล็กๆ บนเกาะคิวชูที่มีชื่อเสียงในเรื่องของธรรมชาติบริเวณชายฝั่ง

ที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์ในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น 
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (YUTOKU INARI SHRINE) สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต 
ประจำตระกูลนาเบะชิมะผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะเป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมา
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จาก ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริในเกียวโต และศาลเจ้าคะซะม่า อินาริในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้าก็เป็นจุดชมวิวที่
สวยงามอีกจุดหนึ่งโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสี
ส้มแดง ส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยังมีสะพานสีแดงคู่กับแม่น้ำสายเล็กๆ เป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามเลยทีเดียวศาลเจ้าแห่งนี้
เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวความสำเร็จด้านธุรกิจ  
และความปลอดภัย อีกท้ังศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในฉากละคร "กลกิโมโน" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

นำท่านเดินทางสู่ เฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) ธีมปาร์คสไตล์ฮอลแลนด์สุดแสนจะกว้างใหญ่ มีการตกแต่ง
สถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป เฮาส์เทน บอช เป็นพระราชวังที ่สร้างจากการอนุญาตเป็นพิเศษของพระราชวงศ์ใน
ฮอลแลนด์ มีความหมายว่า “บ้านที่อยู่ในป่า” (House in the forest) ปัจจุบันได้ถูกนำขึ้นมาสร้างเป็นสไตล์รีสอร์ท 
ซึ่งภายในล้อมรอบด้วยคลองและป่าเขียวขจี ทุ่งดอกไม้อันงดงามหลากหลายสีสันตามฤดูกาล รวมถึงร้านค้า ร้านอาหาร 
ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบเที่ยวยุโรปที่อยู่ในญี่ปุ่น 
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ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
   พักที่  HENN NA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 
แปลตามตัวอักษรได้ว่า “โรงแรมแปลก” ซึ่งที่นี่เขาใช้หุ่นยนต์มาทำงานแทนคน! เมื่อมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์ก็เจอ
กับพนักงานต้อนรับที่เป็นหุ่นยนต์ จะเลือกโรบอทสาวหรือโรบอทไดโนเสาร์ก็แล้วแต่ชอบเลย หุ่นยนต์ในส่วนนี้
สามารถสื่อสารกับแขกผู้เข้าพักได้ 4 ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน และอังกฤษ 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู ่ ศาลเจ้าดาไซฟุ 
ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียง
ที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปีค.ศ. 
905 เพื่ออุทิศแด่ท่านมิจิซาเนะ ซึงา
วาระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและ
การศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น
เทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียน
นิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหว้
ขอพรเพื่อความสำเร็จการศึกษาไม่
เว้นในแต่ละวัน รูปปั้นวัวหน้าศาลเจ้า 
เชื่อกันว่าถ้าลูบตามส่วนต่างๆ เราจะ
มีสุขภาพดีที่บริเวณนั้นๆไปด้วย ถ้าลูบตรงบริเวณหัว ลูบเขาก็จะมีหัวดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดินอธิษฐานข้าม
สะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ ที่สำคัญอีกแห่ง คือ 
ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6 ,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์ ระหว่าง
ทางเข้าออกศาลเจ้าหากท่านสังเกตุจะมีน้ำเต้าแขวนอยู่เต็มไปหมด ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปใน

วันที่สี ่    ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – วัดนันโซอิน – ถ่ายรูป กันดั้ม ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี– เท็นจิน   
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น้ำเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด ห้าม
พลาด ขนมอุเมะกาเอะ โมจิ (โมจิไส้บ๊วย) ซึ่งเป็นขนมที่ข้ึนชื่อของสถานที่แห่งนี้ 

นำท่านเดินทางสู่ วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองซาซะกูริ (Sasaguri) สร้างขึ้นเมื่อปี 1995 
วัดนันโซอินเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนทองสัมฤทธิ์ขนาดมหึมา ซึ่งมีความยาว 41 
เมตร สูง 11 เมตร และหนักประมาณ 300 ตัน น้ำหนักประมาณเท่ากับเครื่องบินโบอิง 747 ขณะที่พระพุทธรูป ส่วน
ใหญ่ในวัดอื่นๆ ในญี่ปุ่นจะอยู่ในท่านั่ง ที่องค์พระนอนทองสัมฤทธิ์มีเชือกเชื่อมต่อกับจุดสักการะบูชา และขอพรเพ่ือให้
ผู้สักการะเสมือนสัมผัสมือของพระนอนได้ผ่านเชือกเมื่อขอพร นอกจากนี้ที่ฝ่าเท้าของพระนอนทองสัมฤทธิ์มีลวดลาย ผู้
สักการะมักนำเหรียญไปวางเพ่ือความเป็นสิริมงคล 

 
นำท่านสู่บริเวณด้านหน้าของศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park LaLaport ในเมืองฟุกุโอกะ  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย ให้ท่านได้อิสระ ถ่ายรูปกับ กันดั้มฟุกุโอกะ เป็น

กันดั้มขนาดเท่าของจริงขยับได้ตัวใหม่ กันดั้มดัง
กล่าวคือ RX-93ff V Nu Gundam (นิวกันดั ้ม) 
ของอามุโร่ เรย์ จากอนิเมะโมบิลสูทกันดั้ม ชาร์ 
เคาน์เตอร์ แอทแทค มีความสูงประมาณ 25 เมตร 
และมีน้ำหนักประมาณ 80 ตัน สามารถขยับ
ใบหน้าหันไปมา และขยับแขนขึ้นลงได้ ประกอบ
กับการใช้เทคนิคแสงสีเสียงเพื่อเพิ่มความอลังการ
มากยิ่งขึ ้น นอกจากนี้ภายในศูนย์การค้า Mitsui 
Shopping LaLaport ยังมีการจัด Gundam Park 
แหล่งรวมความบันเทิงเต็มรูปแบบสำหรับสาวก
กันดั้มอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นร้านจำหน่ายกันพลา ที่
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ถูกออกแบบให้เหมือนกับสเปซโคโลนี่ในเรื่องกันดั้ม พื้นที่สำหรับนั่งต่อกันพลา และพื้นที่สำหรับจัดงานอีเวนท์หรือ
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงนิทรรศการข้อมูลเกี่ยวกับกันดั้ม เป็นต้น 

 นำท่านเดินทางสู่ ดิวตี้ฟรี ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องสำอาง โฟมล้างหน้า วิตามิน
ต่างๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ 
นำท่านช้อปปิ้ง “เท็นจิน” ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึก
อย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมายและเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอา
ใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะ
เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
 พักที่ QUINTESSA TENJIN HOTEL หรือเทียบเท่า  


05.30 น. สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ 


05.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ 
08.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ811  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
12.35 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********   
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
       ** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง

บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **       
          

 
 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วันเดินทาง 
 

  ราคาทัวร์ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่าน 
(20 ท่านออกเดินทาง) 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

11 – 15 มกราคม 2566 29,999  บาท / ท่าน 5,500  บาท / ท่าน 

25 – 29 มกราคม 2566 29,999  บาท / ท่าน 5,500  บาท / ท่าน 

26 – 30 มกราคม 2566 30,999  บาท / ท่าน 5,500  บาท / ท่าน 

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

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

วันทีห่้า    สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 
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23 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 31,999  บาท / ท่าน 5,500  บาท / ท่าน 

25 กุมภาพันธ์ – 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. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือก
ที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตาม
ความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 12 พ.ย. 65  

3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 
แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ 
SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุไว้ในรายการ และ น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด  
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
6. น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น !!!  

ระหว่างการเดินทาง กรณีเสียชีวิต ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้เอา
ประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี 
ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการตดิยา, 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย 
การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
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1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างน้อย 72 ชั่วโมง 
3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ รวม 1,500 บาท / ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 

6. ค่าวีซ่าญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ 
7. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 

 
 
 

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