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JFD51 Say Hi~ FUKUOKA ฟุกโุอกะ คติะควิช ูยฟููอนิ 5วัน3คนื 
 

ชมความยิ$งใหญ่ของพระนอนทองสัมฤทธิ1 วัดนันโซอิน ชมต้นกําเนิดปราสาทญี$ปุ9น ปราสาทโคครูะ  
ขอพร ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ  เดินเล่น หมู่บ้านยูฟูอิน ทะเลสาบคินริน ชมท่าเรือเก่าแก่ ท่าเรือโมจิโค  

ชิมของอร่อย ตลาดปลาทังงะ ช้อปปAB ง ห้าง Lalaport และ เอ้าท์เล็ทดัง อิสระท่องเที$ยวตามอัธยาศัยหนึ$งวันเต็ม 
 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD) 

นํBาหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื$อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  

 

 

 

 
 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-12 ป\  
(บาท) 

พักเดี$ยว/เดินทาง
ท่านเดียว เพิ$ม (บาท) 

ที$นั$ง หมายเหตุ 

06-10 เมษายน 66 25,888 ไม่มีราคาเด็ก 6,500 30  

วันที$ โปรแกรมทอ่งเที$ยว เช้า เที$ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานดอนเมือง FD236 DMK-FUK 23.35-07.05     

2 
ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนัน
โซอิน - ปราสาทโคครูะ – ท่าเรือโมจิโค - ตลาดปลาทังงะ – 
ช้อปปAB ง เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู หรือ โทซุพรีเมี$ยมเอ้าท์เล็ท 

 �  
Kitakyushu area /  
Chikugo area 3*  

หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

3 
เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังก ุ- ยูฟูอิน – หมู่บ้านยู
ฟูอิน – ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - JTC Fukuoka - ช้
อปปAB งห้างสรรพสินค้า Lala Port 

�   Tenjin area / Hakata area 
3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

4 อิสระท่องเที$ยวตามอัธยาศัย  �   Tenjin area / Hakata area 
3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

5 
ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง   
FD237 FUK-DMK 08.15-12.05 ������    



13-17 เมษายน 66 34,888 (Infant ไม่เกิน 2ป\ 

6,000 บาท) 
30  

14-18 เมษายน 66 29,888 30  

11-15 พฤษภาคม 66 23,888 30  

18-22 พฤษภาคม 66 23,888 30  

25-29 พฤษภาคม 66 23,888 30  
 

กรณีเดินทาง 3 ท่าน ณ วันเดินทาง ไม่มีห้องพักสําหรับ 3 ท่าน ต้องจ่ายค่าพักเดี$ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ$มเติม 5,500 บาท 
 

� FLIGHT:  

DEPARTURE:   FD236     DMK-FUK    23.35-07.05 

RETURN:  FD237     FUK-DMK    08.15-12.05 
 

 

 
 

20.30 น. พร้อมกันที$ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชัBน 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน Air Asia  
 มีเจ้าหน้าที$ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเปtา 

23.35 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี$ปุ9น โดย สายการบิน Air Asia  เที$ยวบินที$ FD236 (มีบริการอาหารบนเครื�อง)  
 

 

 
 

07.05 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ประเทศญี$ปุ9น (เวลาท้องถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับนา%ิกา ของท่าน

เป'นเวลาท้องถิ�น เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี$ปุ9น ไม่

อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนืBอสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ9าฝxนจะมีโทษจับและปรับ  

    จากนัBนเดินทางสู่ เมืองซาซากุริ ภายในเมืองซาซากุริเปyนที$ตัBง ของ 

“ 88 ส ถ า น ที$ ศั ก ดิ1 สิ ท ธิ1 สํ า ห รับ สั กก า ระ บูช า พ ระ คู ไ ค”  ซึ$ ง มี

ขนบธรรมเนียมดัBงเดิมและประวัติความเปyนมาอันยาวนานกว่า 180 

ป\ ในป|จจุบันมีนักท่องเที$ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนกันมากมาย 

โดยเปyนสถานที$ยอดนิยมสําหรับสัมผัสวัฒนธรรมญี$ปุ9นพลางสูด

อากาศบริสุทธิ1ซึ$งตัBงอยู่บนหุบเขาลึก และหนึ$งในสถานที$ท่องเที$ยว

เที$ยวชื$อดังคือ วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) สถานที$สักการะบูชา

พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ1ที$ใหญ่ที$สุดในโลก พาทุกท่านชม ‘’พระนอน” 

ขนาดเท่ากับเทพีเสรีภาพ โดยเปyนพระนอนทองสัมฤทธิ1อันดับ 1 ของ

โลกซึ$งมีความยาว 41 เมตร สูง 11 เมตร และหนักกว่า 300 ตัน “พระ

น อน ” หรือ  “เน ฮัม บุตสึ” คือ  พระพุท ธรูปที$แสดง ท่าท างของ

พระพุทธเจ้าตอนเสด็จดับขันธปรินิพพานที$นี$มีขนาดใหญ่มากเท่ากับ

เทพีเสรีภาพที$ตัBงอยู่ในนครนิวยอร์ก ตรงฝ9าเท้าของพระนอนมี

ลวดลายสลักเอาไว้ โดยสามารถอธิษฐานขอพรของศาสนาพุท ธยุค

แรกในอินเดีย ลวดลายเหล่านีBสื$อถึงหัวใจของคําสอนอันศักดิ1สิทธิ1
และความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้า ทางเข้าวัดจะได้พบกับรูปป|B น

เทพธิดา 3 องค์ (Nyonintensho-do) ซึ$งเปyนศาลเจ้าที$เชื$อกันว่าเปyนเทพที$ประทานพระและนําความสุขมาให้ เมื$อเข้ามาด้าน

ในจะพบกับอุโมงเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ซึ$งเปyนทางเชื$อมหลัก จะได้เข้าไปยังห้องโถงใหญ่ ซึ$งเปyนที$ประดิษฐานของ Shaka 

Nyorai, เทพแห่งชีวิตและแสงสว่างที$ไม่มีวันดับ อีกทัBงยังเปyนสถานที$ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆอีกด้วย (ราคาทัวร์

รวมค่าเข้าวัด แต่ไม่รวมค่าเข้าชมองค์พระ ราคาประมาณ 500 เยน)  

เที$ยง �รับประทานอาหารเที$ยง (มืBอที$1)  

วันที$หนึ$ง        ท่าอากาศยานดอนเมือง  

วันที$สอง       ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – เมืองซาซากุร ิ- ชมพระนอน วัดนนัโซอนิ - ปราสาทโคครูะ - ท่าเรือโมจโิค - ตลาดปลาทังงะ – 
       ช้อปปABง เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู หรือ โทซุพรีเมี$ยมเอ้าท์เล็ท                    � อาหาร เที$ยง   
                                                                                                                                                



 จากนัBนพาทุกท่านไป ถ่ายภาพดา้นนอก ปราสาทโคคูระ (Kokura Castle) ตัBงอยู่ในตัวเมืองคิตะคิวชู ปราสาทแห่งนีBก่อสร้าง

มาอย่างยาวนานจนกลายมาเปyนต้นแบบของสถาป|ตยกรรมการสร้างปราสาทของทั$วประเทศญี$ปุ9น ตัวปราสาทนัBนได้ถูก

บูรณะก่อสร้างขึBนมาใหม่เมื$อประมาณ 400 กว่าป\ก่อนช่วงป\ ค.ศ. 1600 โดยไดเมียวโมริ คัทสุโนบุ ผู้ครองแคว้นฟูกุโอกะ

และเบบปุในสมัยนัBน แม้ภายหลังตัวอาคารหลักจะถูกทําลายลงเมื$อป\ 

ค.ศ.1865 แต่ก็ยังมีการบูรณะขัBนมาอีกครัBงในป\ ป\ ค.ศ. 1954 และ

ยังคงอยู่ยาวๆมาจนถึงป|จจุบันนั$นเอง ปราสาทโคคูระมีรูปแบบการ

สร้างตามสถาป|ตยกรรมญี$ปุ9นแบบดัBงเดิมแท้ๆ มีความสูง 5 ชัBน 

โดยตัวหลังคามีถึง  4 ระดับ ซึ$งหลังจากมีการเปAดให้นักท่องเที$ยวได้

เข้ามาเยี$ยมชมจึงได้ถูกปรับเปลี$ยนให้กลายมาเปyนพิพิธภัณฑ์ที$มี

ข้อมูลและประวัติศาสตร์ของบริเวณแถวๆนีB สิ$งที$จัดแสดงก็จะมีทัBง

วัตถุโบราณ ชุดกิโมโน ชุดซามูไร โมเดลจําลองของบ้านเมืองสัม ย

โบราณ ตัวอย่างห้องของโชกุน ห้องชมภาพยนตร์ งานแสดงศิลปะ 

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทโคคูระ) พาทุกท่านเดินเล่นที$ โมจิโค 

หรือ  ท่าเรือโม จิ โค  ( Mojiko port) เปyน ท่าเรือเก่าแก่ที$ เปyน จุด

แลกเปลี$ยนทางการค้าที$สําคัญในสมัยก่อน เปAดทําการมาตัBงแต่ป\ 

ป|จจุบันการค้าขายทางเรือต่างๆได้ย้ายไปยังท่าเรือชินโมจิแล้ว แต่

ท่าเรือโมจิ ยังคงตึกการค้ารูปแบบตะวันตกแบบสมัยก่อนเอาไว้ใ ห้

เข้าไปชมกัน อาคารโดยรอบส่วนใหญ่เปyนสไตล์ตะวันตกซึ$งเปyน

สัญลักษณ์ของ คว ามเจริญรุ่ง เรืองในอดีต ซึ$ง ภาใน อาคารมี

ร้านอาหาร ร้านขายของที$ระลึก ฯลฯ บรรยากาศดีมากๆ อิสระให้ทุกท่านเลือกของฝากตามอัธยาศัย จากนัBนพาทุกท่านไป

ชิมของอร่อยที$ ตลาดทังงะ (Tanga Market) มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน ซึ$งส่วนใหญ่เน้นขายอาหารทะเลสด ผักผลไม้ เนืBอสัตว์ 

และอาหารประเภทเครื$องเคียงต่างๆ บรรยากาศแบบย้อนยุคของร้านค้าเก่าแก่กว่า 60 ป\ อีกทัBงยังเต็มไปด้วยของอร่อยที$

สามารถซืBอกินได้เลย และอาหารรสเด็ดที$หาทานทื$อื$นไม่ได้  

 

 

 

 

 
 

 

 กรณีพักเมืองคิตะคิวชู  Kitakyushu นําท่านเดินทาง เมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu)  เปyนเมืองที$รุ่งเรืองในการผลิตมา
ตัBงแต่อดีต มีสิ$งก่อสร้างของยุคสมัยใหม่อยู่มากมาย อยู่ใกล้กับเกาะฮอนชู (เกาะใหญ่ของญี$ปุ9น) โดยมีช่องแคบคัมมง
คั$นกลาง ด้วยทําเลที$ตัBงอยู่ใกล้คาบสมุทรเกาหลีและประเทศจีน จึงได้รับการพัฒนาด้านการคมนาคมอย่างมาก  จากนัBนพา
ทุกท่านไปช้อปปAB งที$  เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู (The outlet Kitakyushu) แหล่งช้อปปAงแห่งใหม่ล่าสุดของฟุกุโอกะ เปAดตัวอย่าง
ยิ$งใหญ่ในป\ 2022 มีทางเชื$อมตรงกับอิออนมอลล์ ขอแนะนําแหล่งช้อปปAงที$เปyนมิตรกับสิ$งแวดล้อม เช่น มาตรการรับมือ
การสูญเสียหรือทิBงอาหารโดยไม่จําเปyน พร้อมพรั$งด้วยสิ$งอํานวยความสะดวกด้านความบันเทิงที$ไม่เหมือนใคร ศูนย์รวม
ความบันเทิงที$ทัBงเด็กและผู้ใหญ่  กรณีพักเมือง Chikugo พาทุกท่านไปช้อปปAB งที$ โทซุพรีเมี$ยมเอ้าท์เล็ท (Tosu Premium 
Outlets) มีสินค้าจะมีให้เลือกหลากหลายตัBงแต่ระดับพรีเมี$ยมจนไปถึงทั$วๆไป ซึ$งจะมีร้านค้าของแบรนด์ชัBนนําและแบรนด์
ท้องถิ$นมากกว่า 150 ร้าน สิ ไม่ว่าจะเปyนเสืBอผ้า รองเท้า กระเปtา เครื$องสําอาง อย่าง Coach, Armani, Timberland, 
Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื$นๆอีกมากมาย 

เย็น � อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที$พัก: Kitakyushu area / Chikugo Area 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

ชื$อโรงแรมที$ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 

 

 
 

 
เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืBอที$2)  

วันที$สาม     เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังก ุ- ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน – เมอืงฟุกุโอกะ - JTC Fukuoka - 
      ห้างสรรพสินค้า Lala Port             � อาหาร เช้า
         



 เดินทางสุ่ เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka) เปyนจังหวัดที$ใหญ่ที$สุดใน ภูมิภาค
คิวชู มีเมืองฟุกุโอกะเปyนศูนย์กลางการท่องเที$ยว ได้รับการจัดอันดับ
ว่าเปyนเมืองน่าอยู่อันดับ 12 ของโลก นอกจากนีBฟุกุโอกะ ยังเปyนเมืองที$
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที$ยวที$สุดในเกาะคิวชูอีกด้วย พาท่านเยี$ยม
ชม ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) เปyนแลนด์
มาร์กหลักแห่งหนึ$ง ประจําเมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่าพันป\ 
ที$ถูกสร้างขึBนมาตัBงแต่สมัยยุคเฮฮัน (Heian) ซึ$งจุดมุ่งหมายในการ
สร้าง ขึBน ม าตัBง แต่แรกนัBน คือเพื$อ สักการะ  สุกาว ะระ  มิ ซิซาเนะ 
นักวิชาการ นักการเมือง นักเขียน ที$ทรงอิทธิพลที$สุดคนหนึ$งในยุคเฮ
ฮัน (Heian) จนคนญี$ปุ9นยกให้เปyนเทพเจ้าแห่งการศึกษา ที$นี$เต็มไป
ด้วยมนต์เสน่ห์ของสถาป|ตยกรรมทางประวัติศาสตร์ และยังมีร้านขาย
ของมากมาย เช่น ร้านขายของที$ระลึก คาเฟ9 ร้านอาหาร ร้านขนมโมจิ
ชื$อดัง และที$โดดเด่นเลยคือ Starbucks Dazaifu Tenmangu Store 
ที$นี$จะมีการออกแบบที$แตกต่างจากที$อื$นคือการใช้ไม้เจาะเข้าด้วยกัน
แทนตะปูตกแต่งทัBงร้าน เปyนวิธีการออกแบบสไตล์ญี$ปุ9นดัBงเดิมที$ใช้ใน
การสร้างที$อยู่อาศัย นําท่านเดินทางสู่ ยูฟูอิน (Yufuin) เปyนเมืองออน
เซ็นที$โด่งดังของจังหวัดแห่งออนเซ็นอย่างโออิตะ (Oita) เปyนเมือง
สวรรค์ของคนรักออนเซ็น จากในเมืองสามารถมองเห็นภูเขายุฟุดาเกะ
ตระหง่านเปyนสัญลักษณ์ ออกจากตัวเมืองไปนิดเดียวก็มีทิวทัศน์
ชนบทแสนสงบเหมาะแก่การมาเที$ยวพักผ่อน จากนัBนพาท่านเดินทาง
เยี$ยม ชม หมู่บ้านยูฟูอิน (Yufuin Village) เปyนที$เที$ยวยอดฮิตมาก 
นักท่องเที$ยวนิยมมาถ่ายภาพสุดชิคกันเปyนอย่างมาก เรียกได้ว่าเปyน
อีกแลนด์มาร์คหนึ$งที$ควรไปเช็คอิน เปyนหมู่บ้านที$มีความโดดเด่น 
ออกแบบสไตล์ยุโรป บ้านอิฐสีเหลืองตัBงเรียงรายกันอยู่สวยงาม ได้ฟAล
เหมือนเดินอยู่ในเมืองยุโรปชนบทสุดคลาสสิค ใกล้ๆหมู่บ้านท่าน
สามารถเดินทางไปชม ความสวยงามของ ทะเลสาบคินริน (Kinrin 
Lake) เปyนทะเลสาบเล็กๆ นํBาในทะเลสาบแห่งนีBไหลมามาจากนํBาพุร้อน
ทําให้นํBาในสระนัBนอุ่นอยู่ตลอดเวลา ในตอนเช้าบริเวณผิวนํBาจะมีไอนํBา 

เที$ยง �อิสระอาหารเที$ยงตามอัธยาศัย 
นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka)  พาท่านไปเช็คอิน
แหล่งช้อปปAB งเริ$มต้นที$ JTC Fukuoka ช้อปปAB งสินค้างานฝ\มือญี$ปุ9น
ต่าง ๆ เช่น มีดแบบดัBงเดิม ผลิตภัณฑ์เครื$องป|B นดินเผา เครื$องสําอาง 
และของฝากอีกมากมาย  จากนัBนไปต่อกันที$ ห้างสรรพสินค้า Lala 
Port ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และเปyนแลนด์มาร์คสําคัญของ เมือง
ฟุกุโอกะ ที$มีหุ่นกันดัBมรุ่นใหม่ รุ่น RX-78F00 ช้อปปAB งมอลล์นีBมีทัBงหมด 
5 ชัBน มีร้านค้าทัBงหมด 222 ร้าน เพลิดเพลินกับเสน่ห์ของอาหารคิว ชู 
รวมทัBงฟุกุโอกะด้วย นอกจากนีB ยังมี "Gundam Park Fukuoka" ที$มี
สิ$งอํานวยความสะดวกที$ท่านจะได้ประสบการณ์เปyนครัBงแรกใน ญี$ปุ9น 
"สถาน ที$ ใ ห้การศึกษาเกี$ยว กับต้น ไม้ " " Fukuoka Toy Museum " 
โรงไม้ที$เต็มไปด้วยความอบอุ่นของต้นไม้ และสวนสนุก "KidZania" ที$
ให้เด็กๆได้สัมผัสประสบการณ์ในอาชีพต่างๆอีกด้วย 

เย็น �อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที$พัก: Tenjin area / Hakata area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

    ชื$อโรงแรมที$ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 

 
 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืBอที$3)  

วันที$สี$       อิสระท่องเที$ยวตามอัธยาศัย         � อาหาร เช้า 



ไกด์สามารถให้คําแนะนําการท่องเที$ยวด้วยตนเอง ช้อปปAB งเทนจิน 
(Tenjin ward) หรือจะเรียกอีกอย่างว่า Downtown Area ซึ$งย่าน
แห่งนีBเนี$ยจะเรียกว่าเปyนย่านที$เปรียบเสมือนหัวใจของเมือง เปyนร้าค้า
ต่างๆที$เรียงรายอยู่เต็มสองข้างฝ|$ งถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้าง
ใหญ่ๆมารวมตัวกันอยู่มากมาย สินค้าให้เลือกซืBอหลากหลายชนิด 
ตัBงแต่เครื$องใช้ไฟฟ�า เสืBอผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื$องสําอางต่างๆ 
รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย เดินเลน่ สวนสาธารณะฟุกุโอกะเทน
จินเซ็นทรัลปาร์ค (Tenjin Central Park) เปyนสวนสาธารณะที$ตัBงอยู่
ริมลําธาร มีต้นซากุระโซเมอิ โยชิโนะมากกว่า 50 ต้นที$ปลูกในสวน 
ทุกๆฤดูใบไม้ผลิ เมื$อดอกไม้บาน เทศกาลซากุระจะจัดขึBนที$นี$  เดิน
ต่อมาอีกนดิจะพบกับ Hareno Garden พืBนที$สาธารณะแห่งใหม่ใน
ย่านจิน พัฒนาพืBนที$ ริมฝ|$ งแม่นํBา Naka แต่เดิมบนพืBนที$นีB เปyนที$ตัBง
ของอาคารศาลาว่าการเมืองฟุกุโอกะและบ้านพักแขกผู้มีเกียรติใน
ป|จจุบัน สวนแห่งนีBกลายเปyนแหล่งท่องเที$ยวที$ยังคงคึกคักทัBงในเวลา
กลางวันและกลางคืน เพราะเปyนทัBงท่าเรือหลักสําหรับล่องเรือชม
เมืองฟุกุโอกะ ภายในพืBนที$ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่อาคาร
ศาลาว่าการเดิมที$ขึBนทะเบียนอาคารอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมสําคัญ
แห่งชาติ ถูกปรับปรุงซ่อมแซมให้กลายเปyนคาเฟ9 และร้านอาหาร หรอื
แนะนาํ ย่านฮากาตะ (Hakata) เปyนศูนย์กลางความเจริญของคิวชูทัBง
ในด้านการเมือง การค้า และวัฒนธรรม แนะนําชิมอาหารท้องถิ$น รา
เม็ง หม้อไฟเครื$องใน หม้อไฟไก่ หม้อไฟเครื$องใน ซึ$งเปyนวัฒนธรรม
การกินอันเปyนเอกลักษณ์ หรือร้านอาหารแบบแผงลอย ที$ขายอาหาร
หลากหลายตัBงแต่ราเม็ง เกี�ยวซ่า ไก่ย่างเสียบไม้ยากิโทริ ไปจนอาหาร
ฝรั$งเศส อาหารป9า และมีกระทั$งบาร์เหล้าด้วยอีกทัBงย่านนีBยังมี วัด
โทโจจิ เมื$อป\ 806 พระคูไค (โคโบไดชิ) ผู้สําเร็จการศึกษาธรรมจาก
อาณาจักรถัง ประเทศจีน ได้ก่อตัBงวัดโทโจจิ (Tocho-ji Temple) นีB
ขึBนมา ภายในวัดมีเจดีย์ห้าชัBนสีแดงงดงาม ฮากาตะยังเปyนศูนย์กลางการค้าที$ใหญ่ที$สุดของภูมิภาคคิวชูอีกด้วย ย่านสถานี
ฟุกุโอกะและย่าน Tenjin มีที$ให้ช้อปปAB งมากมาย เช่น ห้างสรรพสินค้า อย่างเช่น ห้างอิวายะ, ห้างฟุกุโอกะ มิตสึโคชิ, ห้างฮา
กาตะฮันคิว ที$มีตัBงแต่ร้านขายของพืBนเมืองของฮากาตะเอง ไปจนถึงร้านแบรนด์ดัง หรือ ห้าง Canal City Hakata ซึ$งมีทัBง
โรงหนัง โรงละคร โรงแรม และศูนย์การค้า � อิสระอาหารเที$ยงและเย็นตามอัธยาศัย 
ที$พัก: Tenjin area / Hakata area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 ชื$อโรงแรมที$ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 

 
 

เช้า       � รับประทานอาหารเช้า บริการเปyน ขนมป|งแซนด์วิช หรือ โอนิกิริข้าวป|B นญี$ปุ9น (มืBอที$4)    
    เดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ประเทศญี$ปุ9น เพื$อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

08.15 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิน Air Asia  เที$ยวบินที$ FD237 (มีบริการอาหารบนเครื�อง)  
12.15 น.    เดินทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 

************************************* 
หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี$ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื$องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง

เทศกาลหรือวันหยุดของญี$ปุ9น  เปyนต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี$ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ

ท่านเปyนหลัก เพื$อให้ท่านท่องเที$ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที$ยวญี$ปุ9น ตามกฎหมายของประเทศญี$ปุ9น 

สามารถให้บริการวันละ10 ชั$วโมง มิอาจเพิ$มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเปyนผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวน

สิทธิ1ในการปรับเปลี$ยนเวลาท่องเที$ยวตามสถานที$ในโปรแกรมการเดินทาง 
 

ประกาศสําคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื$อการท่องเที$ยวเท่านัBน ค่าทัวร์ที$จ่ายให้กับผู้จัด เปyนการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัด

ได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที$ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนัBนหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้

วันที$ห้า       ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง                                                              � อาหาร เช้า   



บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย

และประเทศญี$ปุ9น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัBงค่าตั�วเครื$องบินให้แก่ท่าน 
 

ตามประกาศของรัฐบาลญี$ปุ9น (อัพเดท 14 ต.ค. 65) สําหรับการมาตรการเปAดรับนักท่องเที$ยว ตัBงแต่ วนัที$ 1 พ.ย. 65 ที$เดินทางมาใน

รูปแบบคณะทัวร์ 

�	กลุ่มสีนํBาเงิน (เสี$ยงตํ$า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนีB 

- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที$สนามบินญี$ปุ9น 

- ไม่ต้องกักตัว 

3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิBง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login    

 

► เอกสารที$ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที$ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจํานวน 3 เข็ม ที$ออกโดยกรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเปyนภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านัBน หรือ สามารถใช้ใบรับรอง

จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเปyนไปตามที$องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทัBงหมด 7 ยี$ห้อ ได้แก่ Moderna, 

Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, 

Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได้ 

3. สําหรับผู้ที$ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เปyนลบ ภายใน 72 ชั$วโมงก่อนการ

เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเปyนภาษาอังกฤษ)   

► เด็กอายุตํ$ากวา่ 18 ป\ ท ี$ไมไ่ดร้บัว ัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที$ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่

ครบ เด็กจําเปyนต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เปyนลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทางเช่นกัน 

►เด็กอายุตํ$ากว่า 6 ป\ ท ี$ไม ่ได้ร ับวัคซีน เดินทางกับผู้ปกครองฉีดไม่ครบตามเกณฑ์ จะได้รับการยกเว้นการตรวจ RT-PCR 

ข้อมูลการเข้าประเทศญี$ปุ9นอัพเดท ณ วนัที$ 14 ต.ค. 65 อาจมกีารเปลี$ยนแปลงขึBนอยู่กับทางรัฐบาลญี$ปุ9น 

 

เงื$อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครัBงนีBจะต้องมีจํานวน 20 ท่านขึBนไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที$มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื$อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ1ในการปรับราคาค่าบริการเพิ$ม (ในกรณีที$ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที$ลูกค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที$ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัBง มิฉะนัBนทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทัBงสิBน  

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์  

- ค่าทัวร์ส่วนที$เหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเปyนต้องออกตั�วก่อนท่านจําเปyนต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที$เหลือ

ตามที$บริษัทกําหนดแจ้งเท่านัBน 

**สําคัญ ** สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ$ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนัBนทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 

 

 

เงื$อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัBงแต่ 30 วันขึBนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที$เกิดขึBนจริง 



- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที$ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที$เกิดขึBนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ1ยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที$เกิดขึBนจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที$เกิดขึBนจริง เช่น ค่ามัดจําตั�วเครื$องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเปyนอื$นๆ 
 

อัตราค่าบริการนีBรวม   

1. ค่าตั�วโดยสารเครื$องบินไป-กลับ ชัBนประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั-วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที�นั�ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั-วกรุ๊ปเท่านั8นไม่สามารถเลื�อนวันได้)  

2. ค่าที$พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที$ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที$เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปyนต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที$ระบไุว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที$พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที$ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที$บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่านํBาหนักกระเปtา สายการบิน AIR ASIA สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื$อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึBนเครื$องได้ 7กิโลกรัม และ

ค่าประกันวินาศภัยเครื$องบินตามเงื$อนไขของแต่ละสายการบินที$มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ

ตามที$สายการบินเรียกเก็บ  **กรณีท่านมีความประสงค์จะซืBอนํBาหนักเพิ$ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่าง

ช้า 10วัน พร้อมชําระค่านํBาหนัก**   

 ซืBอนํBาหนักเพิ$ม 5 กก. ชําระเพิ$ม 600  บาท /เพิ$ม 10 กก. ชําระเพิ$ม 1,200 บาท/เพิ$ม 20 กก. ชําระเพิ$ม 3,500 บาท  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื$อนไขของบริษัทฯประกันภัยที$บริษัททําไว้ 

ทัBงนีBย่อมอยู่ในข้อจํากัดที$มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานที$เกี$ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั$งซืBอประกันสุขภาพเพิ$มได้จากบริษัทประกันทั$วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํBามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศนําเที$ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที$จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีBไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื$นๆ ที$นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื$องดื$ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปyนต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํBามันที$สายการบินเรียกเก็บเพิ$มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั�วเครื$องบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเปtาที$โรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนญุาตนําเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 5,000 เยน / ท่าน สําหรับกรุ๊ปที$มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความประทับใจและนํBาใจจากท่าน 

7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั$วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเปyนภาษาอังกฤษ กรณีที$ลูกค้าฉีดวัคซีน

ไม่ครบตามเงื$อนไขการเดินทางเข้าประเทศญี$ปุ9น 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัBงหมดก่อนทําการจอง เพื$อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื$อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทัBงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื$อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทัBงหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ1ที$จะเลื$อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึBนในกรณีที$มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ1การเก็บค่านํBามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ$ม หากสายการบินมีการปรับขึBนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ1ในการเปลี$ยนเที$ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื$องจากสาเหตุต่างๆ  



4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัBงสิBน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ$งของผิดกฎหมาย ซึ$งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัBงสิBน หากเกิดสิ$งของสูญหาย อันเนื$องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที$ยวเอง  

6. เมื$อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทัBงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื$อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทัBงหมด  

7. รายการนีBเปyนเพียงข้อเสนอที$ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัBงหนึ$ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที$พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ$งอาจจะปรับเปลี$ยนตามที$ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื$องห้องพัก เปyนสิทธิ1ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที$เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี$ / ปลอดบุหรี$ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี$ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที$พัก ทัBงนีBขึBนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปyนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัBน 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ1ในการให้คําสัญญาใด ๆ ทัBงสิBนแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัBน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื$องจากเปyนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที$ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปyนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที$ยว อันเนื$องมาจากการกระทําที$ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอื$น ๆ   


