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Day 1 
กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู 

22.30 น พรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้าหมายเลข 3
พบเจา้หน้าที่และหัวหน้าทัวร์ ไรน์นิช ทราเวล จะคอยดูแลความสะดวกให้กับท่านก่อนขึ้นเครือ่งพรอ้มเดินทาง
ไปกับคณะทัวร์ เพื่อให้บรกิารตลอดการเดินทาง



Day 2
ฟุกโุอกะ – เบปปุ - บอ่น้าพุรอ้นจโิกก ุเมกรุ ิ - อบทรายรอ้น  

00.50 น. ออกเดินทางสู่ฟุกุโอกะ , ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
08.00 น. ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พรอ้มตรวจเชค็สัมภาระ

น าทา่นเดินทางสู่ เบปปุ ( Beppu ) แหล่งออนเซน็ชือ่ดังแห่งคิวชู เป็นเมืองเล็กๆ ที่สามารถสรา้งความสุขให้
ผู้คนหลากหลายวัย ต้ังแต่ผู้สูงอายุไปจนถึงเด็กเลก็

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญีปุ่น่
น าทา่นเดินเขา้ชม บอ่น้าพรุอ้นจโิกกุ เมกรุ ิ บอ่น้ารอ้นที่มีชือ่เสียงมาก เพราะมีสีสันตระการตา แตกต่างไป
ตามธาตุที่อยู่ใต้ดิน เชน่สีแดง เรยีกวา่ บ่อเลือด สีฟ้า เรยีกบ่อโคลน แต่ละบ่อมีโคลนเดือดปุดๆ เปน็วง
ท่านสามารถเลอืกซือ้สินค้าถนอมผิว เชน่ ผงขัดผิวสกัดจากน้าแร่ พาทา่น อบทรายรอ้น สัมผัสประสบการณ์
ที่หาได้เฉพาะในคิวชูเทา่น้ัน เพื่อบรรเทาอาการเหน่ือยล้าหรอืปวดเม่ือย โดยลงไปอบตัวอยู่ในทราย ประมาณ
10-15 นาที

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไคเซกิ
เข้าสู่ที่พักโรงแรม BEPPUWAN HOTEL & RESORTS หรอืเทียบเท่า



Day 3
หมู่บา้นยูฟอิุน ฟลอรลั  – หุบเขาทะคะจโิฮะ - พายเรอืผ่านน้าตกมะนะอิโนทาคิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ าน เ ดินทาง สู่  ห มู่บ้ าน ยูฟุ อิน  ฟลอรัล 
(Yufuin Floral Village) เป็นหมู่บ้านจ าลอง
สไตล์ยุโรป มีกลิ่นอาย ยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่
แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ 
ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ถือเป็น
ไฮไลท์หน่ึงประจ าเมืองยูฟุอิน ได้รบัความนิยม
จากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึง่เหมาะแก่การ
เดินเล่นและถ่ายรูปเพราะให้บรรยากาศแบบ
สบายๆ

พาท่านชมความงามของหุบเขาทะคะจโิฮะ โดยการพายเรอืผ่านน้าตกมะนะอโินทาคิ (Manainotaki) ที่มีความสูงถึง
17 เมตร ซึง่มีความงามที่โดดเด่นและเปรยีบเสมือนเปน็สัญลกัษณ์ของหุบเขาทะคะจโิฮะแห่งน้ี เม่ือพายเรอืเข้าไป
ใกล้บรเิวณฐานน้าตกจนกระทั่งเปียกปอนไปด้วยน้าที่กระเด็นมาจากของน้าตกแลว้ก็จะได้รูสึ้กถึงความอลังการน่าต่ืน
ตาต่ืนใจมากขึ้นอีกเป็นทวีคูณ ( ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารทงคัทสึ
เข้าสู่ที่พักโรงแรม ANA CROWNE PLAZA KUMAMOTO NEW SKY, AN IHG HOTEL หรอืเทียบเท่า

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญีปุ่น่
น าทา่นเดินทางสู่ หุบเขาทะคะจโิฮะ (Takachiho Gorge) ทางตอนเหนือในจงัหวดัมิยะซะกิ (Miyazaki) เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเสรมิดวงชะตายอดนิยมในหมู่สาวๆ หน้าผาชนัสูงเฉลี่ย 80 เมตร (บางชว่งสูงมากถึง 100 เมตร) ทอดตัว
เป็นแนวยาวถึง 7 กิโลเมตรจนกลายเปน็หุบเขาที่งดงามประทับใจ เพียงแค่ได้เดินไปตามทางเดินชมวิวแล้วชืน่ชมกับ
ทัศนียภาพรอบๆก็จะรูสึ้กราวกับได้รบัการช าระล้างจติใจให้ใสสะอาดจากการได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ



Day 4
ศาลเจา้ยูโทะคอิุนะร ิ – สวนสนกุเฮาส์เทนบอช – เทศกาลชมดอกทวิลปิ

Kingdom of Lights Spring Illumination
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าทา่นเดินทางสู่ ศาลเจา้ยูโทะคอิุนะริ (Yutoku Inari Shrine) ในเมืองคะชมิะ (Kashima City) พรอ้มชม
ดอกซากุระ ซึง่เปน็แหลง่ท่องเที่ยวยอดนิยมและเป็นสถานที่ถ่ายท าละครเรือ่ง “กะตะ โนะ คุนิคะระ (Gata
No Kuni Kara)” ศาลเจา้ยูโทะคุอินะริ เปน็ที่สถิตย์ของเทพอินะรผู้ิบันดาลให้เกิดความม่ังค่ังและความเจรญิ
รุง่เรอืงในเรือ่งของธรุกิจ ปกปักษ์รกัษาผลผลิตในการเพาะปลกู รวมไปถึงชว่ยป้องกันอุบติัเหตุในการขับขี่
นอกจากน้ียังเป็นที่นิยมของคู่รกัชาวญี่ปุ่นในฐานะสถานที่ศักด์ิสิทธิส์ าหรบัพิธแีต่งงาน



เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญีปุ่น่
เดินทางสู่ สวนสนกุเฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) คือธมีปารค์ที่แม้จะอยู่ในญี่ปุ่น แต่ก็ท าให้คุณรูสึ้กราวกับก าลัง
ท่องเที่ยวอยู่ในฮอลแลนด์หรอืประเทศยุโรปอ่ืนๆในยุคกลาง ทัว่ทั้งบรเิวณถูกออกแบบให้เป็นเมืองเลก็ๆเมืองหน่ึง ซึง่
มีพรอ้มทั้งรา้นอาหารและโรงแรมอีกทั้งยังเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย น าทา่นถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ ทั้ง
กังหันแบบฮอลแลนด์, ทุ่งทิวลปิ, ทุ่งดอกไม้ต่างๆ หลังจากน้ันน าท่านชม “Kingdom of Lights Spring
Illumination” ที่มีการประดับไฟถึง 13 ล้านดวง ถนนทุกสาย อาคารทุกตึก ทุ่งดอกไม้ ไปจนถึงในนา้ก็จะได้รบัการ
ประดับตกแต่งด้วยแสงไฟหลากสีสัน ใชเ้ทคนิคมากมายที่จะเพ่ิมความสวยงามตระการตาให้กับสวนสนุก

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์ในโรงแรม
เข้าสู่ที่พักโรงแรม AMSTERDAM HOTEL HUIS TEN BOSCH หรอืเทียบเท่า



Day 5 
ศาลเจา้ดาไซฟเุทนมังก ุ– MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT FUKUOKA

แคนแนล ซต้ีิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุเทนมังกุ (Dazaifu-Tenmangu) พรอ้มชมดอกซากุระ เชือ่กันว่าศาลเจ้า
แห่งน้ีให้โชคในเรือ่งของการเรยีนการศึกษาและปัดเป่าเคราะห์โศก ท าให้ทุกปีจะมีผู้คนรวมถึงนักเรยีนที่ต้อง
เตรยีมสอบมาเยือนมากถึง 7 ล้านคนเลยทีเดียว ตัวศาลหลักสรา้งขึ้นอยู่เหนือหลุมฝังศพของซุกะวะระ มิจิ
ซะเนะนักวิชาการและนักการเมืองชาวญี่ปุ่นผู้มีบทบาทส าคัญในอดีตเม่ือราว 1,000 ปี ก่อนซึ่งหลังจากเสีย
ชวีิตลงเขาได้กลายเป็นที่สักการะบูชาของชาวญี่ปุ่นในฐานะเทพเจา้แห่งการศึกษา และบรเิวณหน้าวัดยังมี
สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่มีรา้นค้ามากกว่า 100 รา้น ให้ท่านได้เลือกชม



เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคารสารพัดปู
น าท่าน ช้อปปิ้ งห้างสรรพสินค้า 
MITSUI SHOPPING PARK 
LALAPORT FUKUOKA ความ
สูงถึง 24.8 เมตร พลาดไม่ได้กับ
การปักหมุด GUNDAM PARK 
FUKUOKA ต้ังอยู่ที่ชั้น 4 ของ
ศูนย์การค้า เรยีกได้ว่าเป็นแหล่ง
กันด้ัมที่จดัเต็มทุกอย่าง ทั้งเรือ่ง
ข้อมูลต่าง ๆ ของกันด้ัม ความ
บันเทิงและความสนุกสนานแบบ
ฉบับสวนสนุก แนวกันด้ัมและ
สินค้าที่เก่ียวกับกันด้ัมนานาชนิด 
มาที่น่ีที่เดียวเรยีกว่าจบครบรส
พาท่าน ช้อปปิ้ งแคนแนล ซิต้ี
แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ของ
เมืองฟุกุโอกะ เพรยีบพรอ้มไป
ด้วย โรงภาพยนตรก์ว่า 13 โรง, 
สวนสนุกธมีปารค์ขนาดใหญ่และ
ทันสมัย, รา้นค้ามากมายกว่ารอ้ย
รา้น ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อ 
สินค้ามากมายในราคาน่าพอใจ

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ 
ภัตตาคารชาบู ชาบู 
เข้าสู่ที่พักโรงแรม THE ROYAL 
PARK HOTEL FUKUOKA หรอื
เทียบเท่า



Day 6
ฟกูโูอกะ – กรงุเทพ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.30 น.  เดินทางสู่สนามบินฟูกูโอกะ
11.35 น.  เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพ เที่ยวบิน TG 649
14.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



จ านวนผู้เดินทาง ราคา (บาท/ทา่น)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 82,900

เด็ก อายุต่ากวา่ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 80,900

เด็ก อายุต่ากวา่ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน + มีเตียงเสรมิ) 74,900

เด็ก อายุต่ากวา่ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน + ไม่มีเตียงเสรมิ) 70,900

พักห้องเด่ียว จา่ยเพ่ิม 24,000

การช าระเงนิ
• ทางบรษัิทฯ ขอรบัเงนิมัดจ าการจอง 30,000 บาท/ทา่น
• ส่วนทีเ่หลือช าระทัง้หมดก่อนเดินทาง 15 วันท าการ
• ทา่นทีต้่องการออกใบเสรจ็ในนามนิติบุคคล ต้องแจง้พนักงานขายทราบล่วงหน้า มิฉะน้ัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไม่ออก

ใบเสรจ็รบัเงนิ, ใบก ากับภาษีย้อนหลัง

การยกเลกิ
• ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิมัดจ าทกุกรณี
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ บรษัิทฯมีความจ าเปน็ต้องหัก 50% ของราคาค่าทวัร ์
• ยกเลิกภายใน 15 วันท าการก่อนการเดินทาง ถือว่าสละสิทธิ ์ทางบรษัิทฯสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิทัง้หมด โดยไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิ

คืนได้

หมายเหตุ
1. โปรแกรมการเดินทาง,  โรงแรม,  ภัตตาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. ห้องพักในโรงแรมเปน็แบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 เตียง (TRIPLE ROOM) จะขึ้นอยู่กับ

ข้อก าหนดและรูปแบบห้องห้องพักในแต่ละโรงแรม ซึง่มักมีความแตกต่างกัน อาจจะท าให้ทา่นไม่ได้ห้องพักติดกันตามทีต้่องการ 
หรอือาจไม่สามารถจดัห้องทีพั่กแบบ 3 เตียงได้ หากโรงแรมทีท่างบรษัิทฯใช ้ไม่มีห้องพักส าหรบั 3 เตียง ทา่นอาจจะต้องเสีย
ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในการเปดิห้องพักเด่ียว

3. ต าแหน่งทีน่ั่งบนเครือ่งบินเปน็ไปตามเงือ่นไขต๋ัวเครือ่งบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่
น่ังได้เอง ทัง้น้ีจะพยายามจดัทีน่ั่งให้ตามความเหมาะสม ภายใต้ลักษณะต าแหน่งทีน่ั่งแบบหมู่คณะทีส่ายการบินจดัมาให้

4. ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทีเ่ก่ียวขอ้งกับต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศได้
5. บรษัิทเปน็เพียงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบิน และตัวแทนการทอ่งเทีย่วต่างประเทศ ซึง่ไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ 

ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน การจลาจลเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในการตารางบิน ภัยธรรมชาติ 
การอนุญาตเข้าประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจา้หน้าทีแ่ละกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ฯลฯ หรอืค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมทีเ่กิดขึ้นทัง้
ทางตรง หรอืทางอ้อม เชน่ การเจบ็ปว่ย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 

6. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีมี่ผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) จ านวนไม่ถึง 15 ทา่น
7. เม่ือทา่นจองทวัรแ์ละช าระค่ามัดจ าแล้ว หมายถึงทา่นยอมรบัในข้อความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ได้แจง้แล้วในข้างต้น

อัตราค่าบรกิารน้ีไม่รวม
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตัว เชน่ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่ามินิบาร,์ ค่าอาหารและเครือ่งด่ืมนอกเหนือรายการ
× ค่าภาษีน้ามัน ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสภาวะตลาดน้ามันโลก ทีป่ระกาศโดยสายการบิน ทางบรษัิทฯ อาจมีการเรยีกเก็บเพ่ิม
× ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%
× ค่าทปิหัวหน้าทวัร ์ซึง่ถือเปน็ธรรมเนียมในการเดินทางทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วยึดถือและปฏิบัติตามกันมา

อัตราค่าบรกิารน้ีรวม
✓ ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ ชัน้ประหยัด ตามเส้นทาง และภาษีสนามบินทกุแห่ง
✓ โรงแรมทีพั่กมาตรฐาน พัก 2 ทา่นต่อห้อง
✓ ค่าเข้าชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว, ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะ ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรม
✓ ค่าน้าหนักกระเปา๋เดินทาง น้าหนักไม่เกินทา่นละ 30 กิโลกรมั (หรอืเปน็ไปตามประกาศของสายการบิน)
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงนิ 2,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์)
✓ ค่าทปิพนักงานขับรถ, ไกด์ทอ้งถ่ิน

อัตราค่าบรกิาร
ทวัร ์6 วัน พักโรงแรม จ านวน 4 คืน

ชมซากรุะบาน , อบทรายรอ้น, สวนดอกทวิลปิ, เทศกาลประดับไฟอิลลมูเินชัน่



ใบจองการเดินทาง
“ SAKURA & ILLUMINATION IN KYUSHU ”

28 MARCH – 02 APRIL 2023

ชือ่ผู้จองทวัร ์นาย/นางสาว/นาง ..................................................... นามสกุล .............................................................

บ้านเลขที ่................................. ซอย ..................................................... ถนน ....................................................................

ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ........................................... จงัหวัด ...............................................

รหัสไปรษณีย์ ........................... โทรศัพท ์.............................................. มือถือ .............................................................

Line ID ………….......................................................... E-mail ………….................................................................................

ชือ่-นามสกลุ ข้อมูลติดต่อ 
(เบอรมื์อถือ / E-mail) แพ้อาหาร / ไม่ทาน

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

โอนเงนิช าระค่ามัดจ า ชือ่บัญช ีบรษัิท ไรน์นิช จ ากัด
ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาทองหลอ่ บัญชอีอมทรพัย ์เลขทีบ่ญัช ี042-2-75926-9
หลังจากโอนเงนิค่ามัดจ าเรยีบรอ้ยแล้ว กรุณาส่งเอกสาร รายละเอียด ดังต่อไปน้ี
1. สลิปการโอนเงนิค่ามัดจ า
2. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport)

ท่านทราบโปรแกรมจาก www.rhinishtravel.com  Line Official Facebook TV           Radio

การช าระค่ามัดจ าทวัร ์ทา่นละ 30,000 บาท
จ านวน ............. ทา่น รวมเปน็เงนิ .................................... บาท ( .................................................................. )
ผู้ใหญ่ จ านวน ...................... ทา่น เด็ก จ านวน ...................... ทา่น
พักห้อง TWIN .......... ห้อง  พักห้อง SINGLE ………. ห้อง  พักห้อง TRIPLE .......... ห้อง
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