
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฃฃ  
  1  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

21.30น. คณะพร้อมกัน ณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยเวียตเจ็ท(VZ)พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย

ความสะดวก 

  2  ฟุกุโอะกะ-สะพานแขวนโคโคโนเอะ-หมู่บ้านยูฟุอิน-เบปปุ 
00.45น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท

(VZ)เท่ียวบินท่ีVZ810 (00:45 – 08:10(+1))ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.25ชั่วโมง 

08.10น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2

ชั่วโมง)หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่สะพานแขวนโคโคโนเอะ(Kokonoe 

Bridge)เป็นสะพานคนเดินขา้มท่ียาวท่ีสดุ และสงูท่ีสดุในญ่ีปุ่ น ซึ่งตัง้อยู่ทางตะวนัตกของจงัหวดัโออิ

ตะ ทาํใหเ้รารูสึ้กเหมือนเดินอยู่บนอากาศ สามารถชมวิวแบบพาโนรามาของจงัหวัดโออิตะไดอ้ย่าง

ชัดเจนนําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านยูฟุอินฟลอรัล(Yufuin Floral Village) ตั้งอยู่ ท่ีเมืองยูฟุอิน

(Yufuin)ในจงัหวดัโออิตะ(Oita) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นมาก ๆ แห่งหน่ึงสถานท่ีแห่งนีขึ้น้ชื่อว่า



เป็นอีกหน่ึงแลนดม์ารก์ของเมืองยูฟุอินท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งมาเช็คอิน หมู่บา้นยูฟุอินฟลอรลัแห่งนีเ้ป็น

หมู่บา้นจาํลองสไตลย์ุโรป มีกล่ินอายยโุรปโบราณ กอ้นอิฐ และ บา้นท่ีแสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บน

ถนนสายเล็กๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด เหมาะสาํหรบัเดินพกัผ่อนหย่อนใจ แถมจุด

ถ่ายรูปสวย ๆ อีกมากมาย นอกจากนีย้ังมีรา้นอาหารบรรยากาศดี ๆ และรา้นขายของท่ีระลึกท่ีทาํ

มือทาํใหม้ีความไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นของเล่น ของสะสมทัง้ญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองเบปปุ(Beppu)แหล่งออนเซ็นชื่อดังแห่งเกาะคิวชู เป็นเมืองเล็กๆ ท่ี

สามารถสรา้งความสขุใหผู้ค้นหลากหลายวัยตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของเกาะคิวชูเป็นเมือง

แห่งบ่อนํา้แร่ท่ีเป็นบ่อโคลนนาํท่านเท่ียวชมบ่อนรกหรือจิโกกุ(Jigoku)ท่ีเมืองเบปปุ(Beppu)เป็น

แหล่งออนเซนท่ีมีชื่อเสียงลาํดับตน้ๆของประเทศญ่ีปุ่ น เพราะหากเดินทางมาเมืองเบปปุแลว้ไม่มา

เท่ียวถือว่ามาไม่ถึง บ่อนรกจิโกกุมีอยู่ด้วยกันถึง 8 บ่อแต่ละบ่อล้วนแต่มีเอกลักษณ์ความพิเศษ

แตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าณห้องอาหารภายในโรงแรม 

พักที่ BEPPU SUGINOIHOTELหรือ ระดับเทียบเท่า**พิเศษใหท่้านไดผ่้อนคลายความเหน่ือย

ลา้จากการเดินทาง ดว้ยการแชอ่อนเซ็นแบบญ่ีปุ่ นในท่ีพกั** 

 

  3  ทาคาชิโฮ-คุมาโมโต้-ปราสาทคุมาโมโต-้ศูนยช็์อปป้ิงเมืองเก่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ช่องเขาทาคาชิโฮ(Takachiho Gorge)ท่ีมีแม่นํา้โดคาเสะกัดเซาะจากเขาอาโสะ 

หบุเขาท่ีมีความชนัเรียกว่าคอลัมน่าจอยทม์ีความสงูสดุถึง 100 เมตรในหุบเขานีม้ีความยาวถึง 20 



กิโลเมตร เป็นอนุสาวรีย์จากธรรมชาติและนํา้ตกท่ีเหมือนเสน้ดา้ยท่ีเรียกว่านํ้าตกมานาอิ(Manai 

Falls)เป็นท่ีไดร้บัความนิยมมาก นํา้ตกทามาทาเระตัง้อยู่ท่ีทางเขา้ของหบุเขา ส่ิงท่ีตัง้อยู่ควบคู่กนัไป

กบัทางเดินท่ียาวถึง1.8กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองคุมาโมโต้(Kumamoto)เพ่ือชมความสวยงามของ ปราสาทคุมาโมโต้

(Kumamoto Castle)ท่ีมีประวัติยาวนานมานานกว่า 420 ปี ตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขากลาง

เมือง ปราสาทแห่งนีป้ระกอบดว้ยส่ิงปลูกสรา้งและอาคารหลายหลัง เช่น หอปราการปราสาทเล็ก

ใหญ่กับคลังแสง ป้อมธนูท่ีมีบทบาทในการตอบโต้เมื่อถูกศัตรูรุกรานโจมตี วังท่ีประทับ ฯลฯ 



ปราสาทแห่งนีย้งัเป็นปราสาทท่ีมิยาโมโตะ มซุาชิ ไดอ้ยู่อาศยัในช่วงบัน้ปลายชีวิต 

ใหท่้านไดเ้ดินช็อปปิ้ง บริเวณศูนยช์้อปป้ิงเมืองเก่า(Sakura-no-baba josaien)ท่ีตัง้อยู่บริเวณเชิง

เขาของปราสาทคุมาโมโต้(Kumamoto Castle) และยังอยู่ภายในตัวเมืองคุมาโมโต้ ท่ีน่ีนั้นถือว่า

เป็นชอ้ปปิ้งเซ็นเตอรช์ื่อดงัของเมืองนีเ้ชียวนะคะ แถมยังมีเอกลักษณม์ากๆจากการถกูออกแบบและ

ตกแต่งสไตลย์อ้นยคุเพ่ือใหเ้ขา้กบับรรยากาศเมืองโบราณและดกูลมกลืนไปกบัปราสาทคมุาโมโต ้

นําท่านเช็คอินที่ NIKKO HUIS TEN BOSCHHOTELโรงแรม 5 ดาวที่ตั้งอยู่บ ริเวณหมู่บ้าน

ฮอลแลนด์ และตกแต่งในสไตล์ยุโรปเช่นเดียวกนั จากนัน้เชิญทุกท่านอิสระกนัตามอธัยาศยัเพือ่ทาํ

ธุระส่วนตวัหรือพกัผ่อนก่อน แลว้จึงเที่ยวชมบรรยากาศตามอธัยาศัยท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ตัง้แต่

บ่ายจนถึงคํ่า จนกระทั่งไดเ้วลาปิดพาร์ค เนือ่งจากที่พกันัน้ตัง้ทีบ่ริเวณสวนสนกุแห่งนีน้ั่นเอง ท่านมี

เวลาอิสระอย่างเต็มทีใ่นการคน้หามุมถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึกสวยๆ มากมายภายในพาร์คทีม่ีกลุ่มอาคาร

สไตล์ยโุรปอนัแสนโรแมนติคมากมายทีป่ระดบัประดาไปดว้ยหลอดไฟนบัแสนดวง 

คํ่า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

พักที่ NIKKO HUIS TEN BOSCHHOTELหรือ ระดับเทียบเท่า 

 

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

อิสระท่ีHuis Ten Boschสวนสนกุท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในคิวช ูแมจ้ะอยู่ในญ่ีปุ่ นแต่ใหค้วามรูสึ้กเหมือนกับ

เราท่องเท่ียวอยู่ในประเทศฮอลแลนดใ์นยุคกลาง ทั่วทัง้สถานท่ีแห่งนีถู้กออกแบบใหเ้ป็นเมืองเล็ก ๆ 



เมืองหน่ึง ซึ่งประกอบไปด้วยรา้นอาหารและโรงแรม ยังเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปสวย ๆ มากมาย 

นอกจากนีย้งัมีการจดัอีเวนทน่์าสนใจมากมายตลอดปี ยงัมี Waterfall of Lightท่ีมีการประดบัไฟถึง 

1,300 ดวง นอกจากนีย้งัมีการจดังานปารตี์เ้ตน้ราํสวนหนา้กาก “Masquerade Party” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสูเ่มืองอาริตะ(Arita)ในจังหวัดซากะเป็นเมืองท่ีอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของจังหวัดซา

กะ ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตไ้ปจนถึงทางทิศใตข้องเมืองอยู่ติดกับกบัจงัหวดันางาซากิ เมืองอา

ริตะมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งผลิตเคร่ืองดินเผาอาริตะ ซึ่งเป็นหน่ึงในงานหัตถกรรมพืน้บา้นญ่ีปุ่ น หิน

ทาํดินเผาถูกคน้พบในอาริตะในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 17 และมีการเผาดินเผาเป็นครัง้แรกในญ่ีปุ่ นขึน้

ท่ีน่ี ตัง้แต่นั้นเป็นตน้มา การผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาก็ถูกริเร่ิมอย่างจริงจังและรุ่งเร่ืองจนไดช้ื่อว่า 

"อาริตะเซ็นเก็น"อิสระใหท่้านชอ้ปปิ้งย่านการคา้ท่ีมีชื่อเสียง เท็นจิน(Tenjin)เพลิดเพลินกับการซือ้

ของท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า และ เคร่ืองสาํอาง ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

พักที่ BEST WESTERN TENJIN HOTELหรือ ระดับเทียบเท่า 

  5  ฟุกุโอะกะ-สนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะเพ่ือตรวจเช็คเอกสารการ

เดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

09.10น. ออกเดินทางจากเมืองฟุกุโอะกะ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ)เท่ียวบิน

ท่ีVZ811(09:10 – 12:50)ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.40 

12.50น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 



 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
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.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

  เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้ับเงินมดัจาํแลว้เท่านั้น 

2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือทาํการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนั

จอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 

3. เม่ือไดร้ับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครั้ ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ

ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

7. ค่านํ้าหนกักระเป๋า (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม)และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสาย 

 

  อัตราไม่รวม 

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

2. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ขึ้นอยู่กบัความพอใจของท่าน 

 



 



 



 



 


