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กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
21.30 น.

2

คณะพร้อ มกัน ณ อาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศชั้ น 4 สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ
เคาน์เ ตอร์ส ายการบิ น ไทยเวี ย ตเจ็ ท(VZ) พบเจ้าหน้าที่ ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวก

ฟุกุโอะกะ-สะพานแขวนโคโคโนเอะ-หมู่บา้ นยูฟุอิน-เบปปุ
00.45 น.
08.10 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ)
เที่ยวบินที่ VZ810 (00:45 – 08:10(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2
ชั่ว โมง) หลัง ผ่ านพิ ธี ตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดิน ทางสู่ส ะพานแขวนโคโคโนเอะ(Kokonoe
Bridge) เป็ นสะพานคนเดินข้ามที่ยาวที่สุด และสูงที่สุดในญี่ ปุ่น ซึ่งตัง้ อยู่ทางตะวันตกของจังหวัด
โออิตะ ทําให้เรารู ส้ ึกเหมือนเดินอยู่บนอากาศ สามารถชมวิวแบบพาโนรามาของจังหวัดโออิตะได้

อย่างชัดเจน นําท่านเดินทางสูห่ มู่บ้านยูฟุอินฟลอรัล(Yufuin Floral Village) ตัง้ อยู่ท่เี มืองยูฟุอิน
(Yufuin) ในจังหวัดโออิตะ(Oita) เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมาก ๆ แห่งหนึ่ง สถานที่แห่งนีข้ ึน้ ชื่อ
ว่าเป็ นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองยูฟุอินที่นกั ท่องเที่ยวต้องมาเช็คอิน หมู่บา้ นยูฟุอินฟลอรัลแห่งนี ้
เป็ นหมู่บา้ นจําลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ ก้อนอิฐ และ บ้านที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่
บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด เหมาะสําหรับเดินพักผ่อนหย่อนใจ แถม
จุดถ่ายรูปสวย ๆ อีกมากมาย นอกจากนีย้ งั มีรา้ นอาหารบรรยากาศดี ๆ และร้านขายของที่ระลึกที่ทาํ

กลางวัน

มือทําให้มีความไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็ นของเล่น ของสะสมทัง้ ญี่ปนุ่ และต่างประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองเบปปุ(Beppu) แหล่งออนเซ็นชื่อดังแห่งเกาะคิวชู เป็ นเมืองเล็กๆ ที่
สามารถสร้างความสุขให้ผคู้ นหลากหลายวัย ตัง้ อยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็ นเมือง
แห่งบ่อนํา้ แร่ท่เี ป็ นบ่อโคลน นําท่านเที่ยวชมบ่อนรกหรือจิโกกุ(Jigoku) ที่เมืองเบปปุ(Beppu) เป็ น
แหล่งออนเซนที่มีช่ือเสียงลําดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปนุ่ เพราะหากเดินทางมาเมืองเบปปุแล้วไม่มา
เที่ยวถื อว่ามาไม่ถึง บ่อนรกจิโกกุมีอยู่ดว้ ยกันถึง 8 บ่อแต่ละบ่อล้วนแต่มีเ อกลักษณ์ความพิ เ ศษ

คํ่า
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แตกต่างกัน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
พั ก ที่ BEPPU SUGINOI HOTEL หรื อ ระดั บ เที ย บเท่ า **พิเ ศษ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความ
เหนื่อยล้าจากการเดินทาง ด้วยการแช่ออนเซ็นแบบญี่ปนุ่ ในที่พกั **

ทาคาชิโฮ-คุมาโมโต้-ปราสาทคุมาโมโต้-ศูนย์ช็อปปิ้ งเมืองเก่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ช่องเขาทาคาชิโฮ(Takachiho Gorge) ที่มีแม่นาํ้ โดคาเสะกัดเซาะจากเขาอาโสะ
หุบเขาที่มีความชันเรียกว่า คอลัมน่าจอยท์ มีความสูงสุดถึง 100 เมตร ในหุบเขานีม้ ีความยาวถึง
20 กิโลเมตร เป็ นอนุสาวรียจ์ ากธรรมชาติและนํา้ ตกที่เหมือนเส้นด้ายที่เรียกว่านํ้าตกมานาอิ(Manai
Falls) เป็ นที่ได้รบั ความนิยมมาก นํา้ ตกทามาทาเระตัง้ อยู่ท่ีทางเข้าของหุบเขา สิ่งที่ตงั้ อยู่ควบคู่กัน
ไปกับทางเดินที่ยาวถึง 1.8 กิโลเมตร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นทางสู่เ มื อ งคุ ม าโมโต้ (Kumamoto) เพื่อชมความสวยงามของ ปราสาทคุ ม าโมโต้
(Kumamoto Castle) ที่มีประวัติยาวนานมานานกว่า 420 ปี ตัง้ เด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขากลาง
เมือง ปราสาทแห่งนีป้ ระกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างและอาคารหลายหลัง เช่น หอปราการปราสาทเล็ก

ใหญ่ กับ คลัง แสง ป้ อ มธนู ท่ี มี บ ทบาทในการตอบโต้เ มื่ อ ถู ก ศั ต รู รุ ก รานโจมตี วัง ที่ ป ระทับ ฯลฯ
ปราสาทแห่งนีย้ งั เป็ นปราสาทที่ มิยาโมโตะ มุซาชิ ได้อยู่อาศัยในช่วงบัน้ ปลายชีวิต
ให้ท่านได้เดินช็อปปิ ้ง บริเวณศูนย์ช้อปปิ้ งเมืองเก่า(Sakura-no-baba josaien) ที่ตงั้ อยู่บริเวณ
เชิงเขาของปราสาทคุมาโมโต้(Kumamoto Castle) และยังอยู่ภายในตัวเมืองคุมาโมโต้ ที่น่ีนนั้ ถือว่า
เป็ นช้อปปิ ้งเซ็นเตอร์ช่ือดังของเมืองนีเ้ ชียวนะคะ แถมยังมีเอกลักษณ์มากๆจากการถูกออกแบบและ
ตกแต่งสไตล์ยอ้ นยุคเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเมืองโบราณและดูกลมกลืนไปกับปราสาทคุมาโมโต้
น ํา ท่ า นเช็ ค อิ น ที่ NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL โรงแรม 5 ดาวที่ตั้ง อยู่ บ ริ เ วณหมู่ บ้ า น
ฮอลแลนด์ และตกแต่งในสไตล์ยุโรปเช่นเดียวกัน จากนัน้ เชิญทุกท่านอิสระกันตามอัธยาศัยเพือ่ ทาํ
ธุระส่วนตัวหรือพักผ่อนก่อน แล้วจึงเที่ยวชมบรรยากาศตามอัธยาศัยท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ตงั้ แต่
บ่ายจนถึงค่ าํ จนกระทั่งได้เวลาปิ ดพาร์ค เนือ่ งจากทีพ่ กั นัน้ ตัง้ ทีบ่ ริเวณสวนสนุกแห่งนีน้ ่นั เอง ท่านมี
เวลาอิสระอย่างเต็มทีใ่ นการค้นหามุมถ่ายรู ปเป็ นทีร่ ะลึกสวยๆ มากมายภายในพาร์คทีม่ ีกลุ่มอาคาร

คํ่า
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สไตล์ยโุ รปอันแสนโรแมนติคมากมายทีป่ ระดับประดาไปด้วยหลอดไฟนับแสนดวง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พักที่ NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า

Huis Ten Bosch-อาริตะ-ฟุกุโอะกะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
อิ ส ระที่ Huis Ten Bosch สวนสนุ ก ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ท่ี สุ ด ในคิ ว ชู แม้จ ะอยู่ ใ นญี่ ปุ่ นแต่ ใ ห้ ค วามรู ้ สึ ก
เหมือนกับเราท่องเที่ยวอยู่ในประเทศฮอลแลนด์ในยุคกลาง ทั่วทัง้ สถานที่แห่งนีถ้ ูกออกแบบให้เป็ น
เมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยร้านอาหารและโรงแรม ยังเต็มไปด้วยมุมถ่ายรู ปสวย ๆ
มากมาย นอกจากนีย้ ังมีการจัดอีเวนท์น่าสนใจมากมายตลอดปี ยังมี Waterfall of Light ที่มีการ
ประดับไฟถึง 1,300 ดวง นอกจากนีย้ งั มีการจัดงานปาร์ตเี ้ ต้นรําสวนหน้ากาก “Masquerade Party”

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองอาริตะ(Arita) ในจังหวัดซากะ เป็ นเมืองที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดซา
กะ ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปจนถึงทางทิศใต้ของเมือง อยู่ติดกับกับจังหวัดนางาซากิ เมืองอา
ริตะมีช่ือเสียงในฐานะแหล่งผลิตเครื่องดินเผาอาริตะ ซึ่งเป็ นหนึ่งในงานหัตถกรรมพืน้ บ้านญี่ปนุ่ หิน
ทําดินเผาถูกค้นพบในอาริตะในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 และมีการเผาดินเผาเป็ นครัง้ แรกในญี่ปุ่นขึน้
ที่น่ี ตัง้ แต่นัน้ เป็ นต้นมา การผลิตเครื่องเคลือบดินเผาก็ถูกริเริ่มอย่างจริงจังและรุ ่งเรื่อง จนได้ช่ือว่า
"อาริตะเซ็นเก็น" อิสระให้ท่านช้อปปิ ้งย่านการค้าที่มีช่ือเสียง เท็นจิน(Tenjin) เพลิดเพลินกับการซือ้
ของที่มีให้เลือกมากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า และ เครื่องสําอาง ฯลฯ
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

คํ่า

พักที่ BEST WESTERN TENJIN HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
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ฟุกุโอะกะ-สนามบินนานาชาติฟกุ ุโอะกะ-กรุ งเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางจากเมืองฟุกโุ อะกะ กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่
VZ811 (09:10 – 12:50) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.40
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


09.10 น.
12.50 น.

กําหนดการเดินทาง
อังคาร – เสาร์
อังคาร – เสาร์
อังคาร – เสาร์
อังคาร – เสาร์
อังคาร – เสาร์
อังคาร – เสาร์
อังคาร – เสาร์
อังคาร – เสาร์
อังคาร – เสาร์

19 – 23 กรกฎาคม 65
26 – 30 กรกฎาคม 65
09 – 13 สิงหาคม 65
23 – 27 สิงหาคม 65
13 – 17 กันยายน 65
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 65
11 – 15 ตุลาคม 65
18 – 22 ตุลาคม 65
25 – 29 ตุลาคม 65

ผู้ใหญ่
45,999.45,999.45,999.45,999.39,999.39,999.45,999.45,999.45,999.-

ราคา
เด็ก
45,999.45,999.45,999.45,999.39,999.39,999.45,999.45,999.45,999.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

พักเดี่ยว
12,000.12,000.12,000.12,000.12,000.12,000.12,000.12,000.12,000.-

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจําแล้วเท่านัน้
ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่ า
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดย
อัตโนมัติ

3.
4.

5.

6.

7.

เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแ จ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแล
คณะทัวร์ทงั้ หมด
ค่านํา้ หนักกระเป๋ า (นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

อัตราไม่รวม
1.
2.

ค่าทิปคนขับรถ (5,000 JPY หรือ ประมาณ 1,350 บาท) ตลอดการเดินทาง
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขนึ ้ อยู่กบั ความพอใจของท่าน

