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รหัสทวัร ์FUKO3 

ทวัรฟ์ุกโุอกะ นากาซาก ิ5 วนั 3 คนื 

 

ก าหนดการเดนิทาง :: วนัที ่22-26 / 24-28 มนีาคม 2560 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิโฮจมินิห ์

16.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ที ่4 ประตหูมายเลข 6 สายการบนิเวยีดนาม แอร์

ไลน ์เคานเ์ตอรห์มายเลข L เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 

19.35 น. เหริฟ้าสูโ่ฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ 

VN602 

21.10 น. ถงึสนามบนิโฮจมินิห ์แวะท าการเปลีย่นเครือ่ง เพือ่เดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น 

 

วนัทีส่อง ฟกุุโอกะ –เบปปุ – ศาลเจา้ดาไซฟุ -หมูบ่า้นยฟูอูนิ – บอ่ทะเลเดอืดจโิกก ุเมกรุ ิ- บุฟ

เฟ่ตข์าปูยกัษ ์– แชอ่อนเซ็น 

00.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงฟกุุโอกะประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่

VN 350 

07.20 น.   ถงึสนามบนิฟุกโุอกะ ประเทศญีปุ่่ นดนิแดนอาทติยอ์ุทยั ... ผา่นพธิศีลุกากรและตรวจคน

เขา้เมอืง พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระออกเดนิทางสู ่“เมอืงเบปปุ” ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเล

ตะวนัออกของเกาะควิชเูป็นเมอืงแหง่บอ่น ้าแร่ทีเ่ป็นบอ่โคลน จัดเป็นเมอืงทีม่รีสีอรท์น ้าแร่มาก

ทีส่ดุนักทอ่งเทีย่วสามารถลองแชน่ ้าแร่หลายหลากชนดิได ้“ศาลเจา้ดาไซฟุ” วดัชนิโต

เกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุของจังหวดัฟกุโุอกะ เป็นทีส่ถติของเทพเจา้แหง่ความรู ้จงึมนัีกเรยีน

นสิติ นักศกึษามากราบไหวข้อพร เพือ่การศกึษาไมเ่วน้แตล่ะวนั ในฤดใูบไมผ้ลภิายในวัดมตีน้

บว๊ยนานาพันธม์ากกวา่ 6,000 ตน้เจรญิเตบิโตอยา่งหนาแน่นทัว่บรเิวณวดั ใหบ้รรยากาศที่

แสนรืน่รมย ์ดา้นหนา้ศาลเจา้ม ีรูปหลอ่ววัเทพเจา้ นอนเฝ้าอยูบ่นแทน่ดว้ยความเชือ่ทีว่า่ ถา้

ลบูหัววัวแลว้จะมปัีญญาดแีละมสีขุภาพแข็งแรง ใครตอ่ใครจงึพากนัลบูหัวววัตัวนีด้ว้ยความ
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เอ็นด ู อสิระใหท้า่นได ้“ชมและซือ้” สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงทีร่า้นคา้

กวา่ 100 รา้นบรเิวณหนา้วัดรวมถงึรา้นขนมขึน้ชือ่อยา่ง อูเมะกาเอะ โมจ”ิ ขนมหวานทีท่ า

จากถั่งแดงหอ่แป้งขา้วเหนยีวแลว้น าไปป้ิง หรอืจะเลอืกซือ้ ตุก๊ตาฮากะ ฮารโิกะ ทีท่ าจาก

กระดาษปัน้เป็นกอ้นและระบายตกแตง่เป็นรูปหนา้ คนญีปุ่่ นเชือ่วา่ เป็นตุก๊ตาน าโชค 

 น าทา่นเขา้สู ่หมูบ่า้นยุฟอุนิ เป็นตน้แบบของหมูบ่า้น OTOP ของประเทศญีปุ่่ น และเมอืงนีม้ี

ช ือ่เสยีง อกีอยา่งในเรือ่งของน ้าพุรอ้น ภายในเมอืงมทีะเลสาบ Lake Kinrin  ทะเลสาบแหง่นี้

ทีเ่ป็นจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีง่ดงามอกีแหง่หนึง่ของหมู่บา้นยฟูอูนิหมูบ่า้นยฟูอูนิประกอบไป

ดว้ยรา้นคา้ขายของพืน้เมอืง ผักและผลไมส้ด ของทีร่ะลกึ Handmade น่ารักๆ มากมายและ

ยังมขีนมขึน้ชือ่อยา่ง "โคร็อกเกะ" (มันชบุเกล็ดขนมปังทอด) โดยตวัเมอืงยฟุอุนินัน้ตัง้อยู่

ทา่มกลางธรรมชาตใินหบุเขาสเีขยีวอนังดงาม ปัจจบุนัเมอืงยุฟอุนิไดก้ลายเป็นเมอืงแหง่การ

ทอ่งเทีย่วซึง่เป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาเยอืน 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่บอ่น า้พรุอ้น (JigokuMeguri) หรอื บอ่น า้พรุอ้นขมุนรกท ัง้แปด เป็น

บอ่น ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ ภายหลงัจากการระเบดิของภเูขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตทุี่

เขม้ขน้ เชน่ ก ามะถัน แร่เหล็ก โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้ และรอ้นเกนิกวา่จะลงไป

อาบได ้แลว้บอ่ทัง้ 8 บอ่ ก็ตัง้ชือ่ใหน่้ากลวัตามลักษณะภายนอกทีเ่ห็นกนั ทา่นจะไดพ้บกบั

บอ่ทะเลเดอืด ยมู-ิจโิกกุ (UmiJigoku) ซึง่เป็น 1 ใน 8 บอ่น ้าพุรอ้นชือ่ดังของเมอืงเบปป ุ

เป็นบอ่ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมไปชมมากทีส่ดุเพราะมคีวามสวยงามดเูป็นนรกนอ้ยกวา่แหง่อืน่ 

ตัง้แตท่างเขา้เราจะเห็นควนัขาวพวยพุ่งแทรกกอ้นหนิใหญข่ึน้มาเสยีงดงัฟู่ ๆๆ อยูต่ลอดเวลา 

เมือ่เดนิเขา้ไปใกล ้ๆ  จะรูส้กึไดถ้งึความรอ้นทีพุ่่งขึน้มาจากใตธ้รณี กอ่นทีจ่ะเขา้ไปชมบอ่ทะเล

เดอืด สามารถแวะชม สระบัวกอ่นได ้ซึง่ในสระมใีบบัวขนาดใหญม่ากจนเด็กตัวเล็กๆ สามารถ

ลงไปน่ังได ้ยมู ิจโิกก ุเป็นบอ่น ้ารอ้น สฟ้ีาเหมอืนน ้าทะเล ดว้ยความลกึ 150 เมตร ก าเนดิขึน้

หลงัจากการระเบดิของภเูขาไฟเมือ่ 1,200 ปีกอ่นมสีว่นประกอบของแร่โคบอลต ์ควนัสขีาว

พวยพุ่งขึน้มารอบๆ บอ่ตลอดเวลา อณุหภมูขิองน ้าสงูถงึ 98 องศาเซลเซยีส สามารถตม้ไขใ่ห ้

สกุได ้บอ่นี้แมน้ ้าจะรอ้นเกนิกวา่จะลงไปแชไ่ด ้แตก็่มผีงน ้าแร่ วางจ าหน่ายในรา้นขายของที่

ระลกึ ใหน้ าไปละลายน ้าอาบเองทีบ่า้นได ้สรรพคณุท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปลัง่และรักษาโรค

ผวิหนังได ้กอ่นออกมาอยา่ลมืไปน่ังแชเ่ทา้ในบอ่น ้ารอ้นใตศ้าลา (ออนเซ็นเทา้) จะท าใหรู้ส้กึ

สบายเทา้ และมแีรงเดนิเทีย่วตอ่ไป ซึง่ใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทีย่วฟร ีจะน่ังแชน่านเทา่ใดก็ได ้

และภายในบรเิวณ บอ่ทะเลเดอืด ยังมบีอ่น ้าพุรอ้นสเีลอืดอกี 1 บอ่ ซึง่อยู่ไมห่า่งกนัมาก 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษ์

ใหท้า่นไดล้ ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด 

พกัที ่ BEPPU SEAWAVE HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แร่

ธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบ

หมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม โทซุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต –นางาซาก ิ- สวนสนัตภิาพ– ถนนคนเดนิฮามาโนมาจ ิ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมที ่โทซุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต  เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ต

ขนาดใหญ ่มรีา้นคา้ของแบรนดช์ัน้น าและแบรนดท์อ้งถิน่มากกวา่ 150 รา้น เชน่ Coach, 

Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite 

และอืน่ๆอกีมากมาย สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ 

รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์โดยแตล่ะรา้นก็จะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าทา่นชมบรเิวณรอบนอก “อะตอมมคิ

บอมบ”์ เพือ่ยอ้นร าลกึถงึครัง้ทีก่องทพัสหรัฐฯ “ทิง้ระเบดิปรมณู” ทีเ่มอืงนางาซากใิน

วนัที ่9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 หลงเหลอืไวเ้พยีงความ

โศกเศรา้ และซาสิง่กอ่สรา้งทีป่รักหักพังยังคงอนุรักษ์ไวใ้หค้นรุ่นหลงัไดร้ะลกึถงึ ซึง่นับวา่เป็น

เหตกุารณ์ทีก่อ่ใหเ้กดิความสญูเสยีอย่างใหญห่ลวงตอ่ประเทศญีปุ่่ น และเป็นสิง่ทีท่ าใหค้น

ญีปุ่่ นปลกูฝังใหเ้ป็นมคีวามเป็นชาตนิยิม ขยันและอดทนรุ่นตอ่รุ่น (ไมร่วมคา่เขา้ชม

พพิธิภณัฑ ์200 เยน/ทา่น) จากนัน้น าทา่นเขา้ชม สวนสนัตภิาพนางาซาก ิทีส่รา้งขึน้

เพือ่เป็นทีร่ะลกึถงึเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ที ่2 เรยีกวา่ “สงครามมหาเอเชยี

บูรพา” ภายในมอีนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึความโหดรา้ย ของสงครามทีผ่่านมาและการ

มองใหเ้ห็นถงึสนัตภิาพในอนาคตซึง่จะเป็นทีม่าแหง่ความสงบร่มรืน่ตอ่ไปทา่นจะไดพ้บกบั

อนุสาวรยีข์นาดใหญต่ัง้ตระหงา่น เป็นรูปปัน้ผูช้าย มอืขวาชีข้ ึน้ไปบนฟ้า สือ่ถงึการเตอืนให ้

เห็นภัยคกุคามจากระเบดิปรมาณู แขนขา้งซา้ยขนานไปตามแนวราบ อนัสือ่ความหมายถงึ

ความปรารถนาในสนัตภิาพของชาวโลก 

จากนัน้ น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กจัดเก็บกระเป๋าสมัภาระ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิฮามา

โนมาจ ิทา่นสามารถเดนิเลน่และชมบรรยากาศสถาปัตยกรรม สิง่ปลกูสรา้ง เชน่ บา้นเรอืน 

ศาลเจา้ วดั ซุม้ประตตูา่งๆ และอาหารรสชาตพิเิศษทีม่คีวามผสมผสานระหวา่งจนีและญีปุ่่ นที่

ผสมผสานกนัอย่างลงตวั คณุจะพบไดท้ีน่างาซากทิีเ่ดยีวเทา่นัน้ อาหารขึน้ชือ่ประจ าเมอืงนี ้

คอื ซารา อดุง้ (SARA UDON) ราดหนา้ญีปุ่่ น เป็นเมนูเสน้สตูรผสมพเิศษระหวา่งจนีและญีปุ่่ น 

และอาหารทีข่ ึน้ชือ่อกีอยา่งหนึง่คอื จัมปง (CHAMPON) และซาลาเปาไสห้มรูอ้นๆทีม่ชี ือ่

เรยีกวา่ KAKUNI-MAN รา้นอาหารยา่นนีจ้ะเปิดบรกิารถงึเวลา 21.00 น. 

พกัที ่ MARINE WORLD HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ ซากะ- ศาลเจา้ยโูทค ุ– ดวิตีฟ้ร ี- ชมซากรุะ ณ สวนมาอซูิรุ - ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจนิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซากะ น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิสรา้งขึน้ในปี 

1688 เป็นศาลเจา้นกิายชนิโต ประจ าตระกลูนาเบะชมิะผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะ 

เป็นศาลเจา้อนิารทิีใ่หญแ่ละส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟชุมิอินิารใินเกยีวโต และ

ศาลเจา้คะซะมา่อนิารใินอบิาระก ิดา้นบนของตวัศาลเจา้ ก็เป็นจดุชมววิทีส่วยงามอกีจดุหนึง่

โดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมผ้ล ิยามทีด่อกซากรุะบานสะพร่ัง และชว่งฤดใูบไมร้่วง ทีใ่บไมจ้ะ

เปลีย่นเป็นสสีม้แดง สว่นหนา้ศาลเจา้ก็ยังมสีะพานสแีดงคูก่บัแมน่ ้าสายเล็กๆเป็นจดุถา่ยภาพ

ทีส่วยงามเลยทเีดยีว  ศาลเจา้แหง่นีเ้ป็นทีป่ระทับของเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์ทีป่ระชาชนตา่งนยิม

ไปสกัการะขอพรเกีย่วกบัการเก็บเกีย่ว ความส าเร็จดา้นธรุกจิ และความปลอดภัย อกีทัง้ศาล

เจา้แหง่นีย้ังเป็นหนึง่ในฉากละคร "กลกมิโมโน" 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคณุภาพดทีีร่า้นคา้

ปลอดภาษี DUTY FREE อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่น ชมซากรุะ ณ สวนมาอซูิรุ ซึง่เมือ่ถงึชว่งฤดใูบไมผ้ลริะหวา่งปลายเดอืน

มนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายนจะเต็มไปดว้ยดอกซากรุะทีบ่านทั่วทัง้สวน จงึท าใหท้ีน่ีก่ลายเป็น

จดุชมซากรุะทีด่ทีีส่ดุจดุหนึง่ของเมอืงฟกุโุอกะ สามารถดงึดดูผูค้นมากมายใหเ้ขา้เยีย่มชม



 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

และเดนิเลน่ หรอืปิกนกิจะนยิมทานขา้วกลอ่งกนับนสนามหญา้ใตต้น้ซากรุะ ทีเ่รยีกวา่ ฮานาม ิ 

(หมายเหต ุ: ดอกซากรุะ จะบานใหเ้ห็นมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“เทนจนิ  ชอ้ปป้ิงมอลล”์ ยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของฟคุโุอกะ ให ้

ทา่นไดช้อ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ มากมาย ทัง้หา้งอเิซตนั มติสโึคช ิรวมทัง้รา้นคา้ใตด้นิ

มากมาย “ชมและซือ้” สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป, MP-

3,Walkman, CD-Player, คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้ และเครือ่งส าอาง 

เป็นตน้ ในราคาน่าพอใจตามอัธยาศยัถนนหลายๆสายในยา่นนีถ้กูจัดใหม้กีารแสดงดนตรี

ผลงานทางศลิปะของศลิปินสมัครเลน่ในชว่งของวนัหยดุสดุสปัดาห ์อกีทัง้รา้นคา้รถเข็น

หรอื “ยะไต”   รา้นอาหารรมิทางราคายอ่มเยาเป็นทีน่ยิมของชาวญีปุ่่ น ทัง้รา้นราเมน หรอืรา้น

สาเกเล็ก ๆ ทีเ่ปิดใหบ้รกิารตัง้แตห่ัวค า่จนถงึ ต ี2 ซึง่จะมลีกูคา้แวะเวยีนมาใชบ้รกิารอย่าง

ตอ่เนือ่ง 

** เพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่นอสิระค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่ ARK ROYAL FUKUOKA TENJIN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้ ฟกุุโอกะ – โฮจมินิห ์- กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

สมควรแกเ่วลา น าทา่นสู ่สนามบนิฟุกโุอกะ  เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

10.30 น. เหริฟ้าสูโ่ฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนามเพือ่ท าการเปลีย่นเครือ่งโดยสายการบนิเวยีดนาม 

แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ VN351 

13.55 น. ถงึสนามบนิโฮจมินิห ์เพือ่แวะท าการเปลีย่นเครือ่ง 

16.55 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบนิเวยีดนาม แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ VN 603 

18.30 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

 

 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

 

ราคาทวัรไ์ม่

รวมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

 

22 – 26 ม.ีค. 60 
32,900 32,900 31,900 8,000 25,900 

 

24 – 28 ม.ีค. 60 
32,900 32,900 31,900 8,000 25,900 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,00.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิด้

ช าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 



 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านัก

ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่        ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

ในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต 

คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการ

ใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 2,000 เยน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 


