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แครั้งที่สอบถารหัสโปรแกรม : 24723   ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  
 

 

ราคาทวัร ์ผูใ้หญ ่/ เดก็  
ตลุาคม – ธันวาคม 2565  

(ยกเวน้วนัที ่25 – 31 ธนัวาคม 2565( 
พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

4 – 5 ทา่น 73,900  บาท / ทา่น 9,500  บาท / ท่าน 
6 – 7  ท่าน 55,900  บาท / ทา่น 9,500  บาท / ท่าน 
8 – 9 ทา่น 47,900  บาท / ทา่น 9,500  บาท / ท่าน 

10 – 14 ทา่น 42,900  บาท / ทา่น 9,500  บาท / ท่าน 
วันที ่ ก าหนดการ เชา้ เที่ยง เยน็ โรงแรม 

1 
รับเข้าสนามบินฟุกุโอกะ – ตลาดทังงะ  – 
สะพานคันมอน – ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ – 
หมู่บ้านออนเซ็นฮากิ 

X   
HAGI KANKO HOTEL 
หรอืเทียบเทา่ 

2 
ถ้ า อ ะ คิ โ ย ะ ชิ โ ด  –  ป ร า ส าทอิ ว าคุ นิ  – 
พิพิธภัณฑ์งูขาวอิวาคุนิ – โรงฝึกนกกาน้ า – 
สะพานคินไตเคียว 

   
YUDA ONSEN NEW TANAKA 
หรอืเทียบเทา่  

3 โ ม จิ โ ก ะ ท า ว น์  –  ป ร า ส า ท โ ค คู ร ะ  – 
พิพิธภัณฑ์มังงะคิตะคิวชู – เมืองฟุกุโอกะ  

  X 
NISHITETSU GRAND HOTEL 
หรอืเทียบเทา่ 

4 ศาลเจ้าดาไซฟุ – ถ่ายรูป กันดั้มฟุกุโอกะ – 
เท็นจิน  

  X 
NISHITETSU GRAND HOTEL 
หรอืเทียบเทา่ 
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5 ส่งออกสนามบินฟุกุโอกะ   X X  

คา่ทปิไกด์และคนขบัรถ ตามความพงึพอใจของลกูคา้  
 
 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 
วันทีแ่รก รบัเขา้สนามบนิฟกุโุอกะ – ตลาดทงังะ – สะพานคนัมอน – ศาลเจา้โมโตโนสมุ ิอนิาริ – หมูบ่า้น

ออนเซน็ฮาก ิ
.......... น. เดินทางถึง สนามบนิฟกุโุอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดทังงะ (Tanga Market) ในเมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu City) ทางตอนเหนือ

ของจังหวัดฟุคุโอกะ (Fukuoka) เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่เรียงรายไปด้วยร้านค้ากว่า 200 
ร้าน ซึ่งส่วนใหญ่เน้นขายอาหารทะเลสด ผักผลไม้ เนื้อสัตว์ และอาหารประเภทเครื่องเคียงต่างๆ 
บรรยากาศแบบย้อนยุคของร้านค้าเก่าแก่กว่า 60 ปีที่เรียงรายอยู่นี้สร้างความเพลิดเพลินได้เป็น
อย่างดี อีกทั้งยังเต็มไปด้วยของอร่อยที่สามารถซื้อกินได้เลย และอาหารรสเด็ดที่หาทานที่อื่นไม่ได้ 
อย่างเช่น “คะนัปเปะ (Kanappe)” ลูกชิ้นปลาที่พันด้วยขนมปังแล้วน าไปทอด เป็นต้น จึงมักจะคึกคัก
ไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเดินเล่นชมตลาดพลางเอร็ดอร่อยกับของกินในปากกันอย่างเพลิดเพลิน 

 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางข้าม สะพานคันมอน (Kanmon Bridge) เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชู และ
เกาะฮอนชู สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1973  มีควายยาว 1,068 เมตร กว้าง 712 เมตร และสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 61 เมตร มีความพิเศษที่จะเป็นสะพาน 2 ชั้น โดยที่ชั้นบนเป็นทางส าหรับรถยนต์และ
ชั้นล่าง จะเป็นทางว่ิงส าหรับรถไฟ นอกจากนี้สะพานคังมอนยังเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมจาก
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นักท่องเที่ยวและเหล่าช่างภาพ ท่านจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของจังหวัดฟุกุโอะกะ
จากเกาะคิวชูและจังหวัดยามากุชิจากเกาะฮอนชู ได้ในเวลาเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 1( 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ  อินาริ  (Motonosumi Inari) ในเมือง Nagato จังหวัด 

Yamaguchi หันหน้าเข้าหาทะเลญ่ีปุ่น ศาลแห่งนี้มีวิวอันสวยงาม ทั้งเสาโทริอิสีแดงที่เรียงราย ทะเล
ใสสีน้ าเงิน และพืชพันธุ์เขียวขจี จุดที่โดดเด่นน่าประทับใจที่สุดของศาลเจ้าแห่งนี้เห็นจะเป็นเสาโทริอิ 
123 ต้น ที่ตั้งเรียงรายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร (328 ฟุต( นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนิยมเดินใต้เสา
โทริอิที่ทอดยาวคล้ายอุโมงค์พลางอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ขอให้ประกอบธุรกิจส าเร็จ ขอให้
เดินทางปลอดภัย เป็นต้น ว่ากันว่าเทพเจ้าสามารถช่วยให้ค าขอต่างๆ เป็นจริงได้ซึ่งรวมไปถึงการ
ขอให้พบเนื้อคู่ และการมีบุตร อีกสิ่งที่น่าประหลาดใจคือ จุดที่ตั้งกล่องรับเงินบริจาค ซึ่งปกติจะวาง
ไว้ที่พื้น แต่ที่ศาลเจ้านี้กลับน าไปติดไว้ตรงส่วนบนของเสาโทริอิ ซึ่งตั้งอยู่หน้าทางเข้าศาลเจ้า ว่ากัน
ว่าหากคุณสามารถโยนเหรียญลงกล่องท าบุญได้ค าอธิษฐานของคุณจะเป็นจริง 
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น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านออนเซ็นฮากิ (Hagi Onsen) เป็นแหล่งออนเซ็นในเมืองฮากิ เมืองที่เคย
เจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลากว่า 260 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกมรดกโลกในนาม "มรดกการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจิของญ่ีปุ่น" เป็นเมืองที่ยังคงรักษาสภาพต่างๆ ที่ยังเหลืออยู่ในสมัยนั้นไว้ 
  พกัที ่ HAGI KANKO HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

ค่ า    รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2( 
หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซน็ น้ าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้
พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมี
น้ ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ าแร่
แบบญ่ีปุ่นนี่เองท าให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ าแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่
ถึงญี่ปุ่น ! 
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วันที่สอง ถ้ าอะคิโยะชิโด – ปราสาทอิวาคุนิ – พิพิธภัณฑ์งูขาวอิวาคุนิ – โรงฝึกนกกาน้ า – สะพานคินไต
เคียว 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3( 
น าท่านเดินทางสู่ ถ้ าอะคิโยะชิโด (Akiyoshido Cave) เป็นถ้ าหินปูนเก่าแก่ที่มีความเป็นมายาวนาน
กว่า 300 ล้านปี ตั้งอยู่ใน Akiyoshidai Plateau Quasi-National Park พื้นที่กึ่งอุทยานแห่งชาติ มี
ความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร แต่เปิดให้เดินชมเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร บริเวณรอบๆ ถ้ าร่มรื่น
ด้วยระบบนิเวศน์ที่ยังสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้ ล าธาร น้ าตก และหินงอกหินย้อยมากมาย ภายใน
ถ้ าติดไฟตลอดทางเดิน จึงปลอดภัยและมองเห็นง่าย จุดส าคัญต่างๆ ภายในถ้ าจะมีป้ายติดไว้เพื่อ
บอกเล่าข้อมูล เราจะได้เห็นหินงอกหินย้อยลักษณะแปลกตามากมายได้ โดยด้านในมีอุณหภูมิ 17 
องศา ท าให้เย็นสบายตลอดทั้งปี 
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เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 4( 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทอิวาคุน ิ(Iwakuni Castle) ตั้งอยู่ที่เมืองอิวาคูนิ (Iwakuni) ในจังหวัดยา

มากูจิ (Yamaguchi) นับเป็นปราสาทที่ยังคงความสมบูรณ์ให้เห็นเป็นอย่างมาก และค่อนข้างจะ
เก่าแก่เนื่องจากถูกสร้างตั้งแต่สมันต้นยุคเอโดะประมาณปี ค.ศ. 1608 อยู่บนภูเขา Shiroyama 
ล้อมรอบด้วยคูน้ าธรรมชาติของแม่น้ านิชิกิ (Nishiki River) อีกทั้งด้วยความสูงของปราสาทที่มีถึง 
4 ชั้น ท าให้สามารถเห็นเมืองจากชั้นบนออกไปได้ไกลถึง 200 เมตร ในช่วงปี ค.ศ. 1962 ได้มีการ
ฟื้นฟูบูรณะขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยการก่อสร้างโดยใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก ท าให้มีความมั่นคงแข็งแรง
เป็นอย่างมาก ปัจจุบันหลังจากมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชม จึงได้จัดท าด้านในให้เป็น
เสมือนพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมๆ ที่มีการจัดแสดงทั้งอาวุธโบราณของซามูไร ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ 
และสิ่งของอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของปราสาทแห่งนี้ อีกทั้งปราสาทแห่งนี้ยังมองเห็น
สะพานคินไตเคียว (Kintai-Kyo Bridge)ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นจุดที่ชมวิวได้สวยไม่
แพ้ใคร 
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น าท่านชม พิพิธภัณฑ์งูขาวอิวาคุนิ (Iwanuki White Snake Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สามารถ
สังเกตงูขาวอิวาคุนิที่ยังมีชีวิตอยู่  เป็นงูหนูเผือกญ่ีปุ่นหลากหลายชนิดที่ได้รับการแก้ไขทาง
พันธุกรรมด้วยดวงตาสีแดงคล้ายทับทิมและสีขาวระยิบระยับไปทั่วทั้งตัวรูปลักษณ์ที่สวยงามของงู
จึงลึกลับอย่างยิ่งมีลักษณะเชื่องไม่อันตรายต่อมนุษย์ งูขาวอิวาคุนิเป็นสัตว์ล้ าค่าที่หายากมากใน
โลก ได้รับการก าหนดให้เป็นสมบัติทางธรรมชาติในระดับประเทศ เชื่อกันว่าการได้เห็นงูขาวอิวาคุนิ
จะท าให้คุณโชคดีเรื่องการเงิน ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังสามารถซื้อเครื่องราง และสินค้าที่มีลวดลาย
ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชอบในฐานะ "งูน าโชค" 

 
จากนั้นน าท่านสู่ โรงฝึกนกกาน้ า เป็นสถานที่ที่นกกาน้ าใช้ใน "การตกปลาด้วยนกกาน้ าของสะพาน
คินไตเคียว" ซึ่งเป็นประเพณีคลาสสิกในฤดูร้อนของอิวาคุนิได้รับการเลี้ยงดู นอกจากพื้นที่ฝึกอบรม
ที่คุณสามารถชมนกกาน้ าฝึกผ่านตาข่ายลวดแล้ว ยังมีพื้นที่ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ และเทคนิค การตกปลาด้วยนกกาน้ าผ่านการจัดแสดงต่างๆ 
น าท่านเดินทางสู่ สะพานคินไตเคียว (Kintai-kyo Bridge) ตั้งอยู่ภายในเมืองอิวาคูนิ (Iwakuni) ของ
จังหวัดยามากูจิ (Yamaguchi) สะพานคินไตเคียวนับเป็น1 ใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญ่ีปุ่น เป็น
สะพานที่ทอดข้ามแม่น้ านิชิกิ (Nishiki River) และพุ่งตรงไปยังปราสาทอิวาคูนิ (Iwakuni Castle) 
ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ านั่นเอง ซึ่งถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ดูโดดเด่นมีเอกลักษณ์มากๆ 
และมีชื่อเสียงสุดๆ ของเมือง วิธีการก่อสร้างสะพานเป็นการใช้วิธีสร้างแบบดั้งเดิม ซึ่งไม่ใช้ตะปูแม้แต่
ตัวเดียว แม้ว่าภายหลังจะถูกท าลายไป ก็มีการก่อสร้างใหม่โดยใช้วิธีการเดิมแต่กลับมาสวยยิ่งกว่า
เก่า สะพานนี้ขึ้นชื่อว่าสวยงามตลอดทั้งปี ช่วงซากุระที่นี่รอบๆ ก็บานสะพรั่งทั้งสองฝั่งทาง ช่วงหน้า
ร้อนก็รายล้อมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มงดงามดังภาพฝันเลยทีเดียว 
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  พกัที ่ YUDA ONSEN NEW TANAKA  หรอืเทยีบเทา่  

ค่ า    รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5( 
หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซน็ แบบเตม็อิม่อกี 1 คืน!!! เพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลช่วย
ระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ 
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วันที่สาม โมจิโกะทาวน์ – ปราสาทโคคูระ – พิพิธภัณฑ์มังงะคิตะคิวชู – เมืองฟุกุโอกะ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6( 

น าท่านเดินทางสู่ โมจิโกะทาวน์ (JR MOJIKO หรือ “MOJIKO RETRO TOWN”) จุดเชื่อมต่อ
ระหว่างเกาะคิวชูและเกาะใหญ่ฮอนชู เนื่องด้วยเป็นเมืองท่าติดริมทะเล อากาศดี จึงเป็นสถานที่ที่ผู้คน
นิยมมาพักผ่อน รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆ แม้แต่อัลเบิร์ต ไอสไตน์ ก็เคยเดินทางมาพักผ่อน ใน
อดีตโมจิโกะเป็นท่าเรือการค้าขนาดใหญ่ที่ใช้ติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ อาคารบ้านเรือนจึงดู
ทันสมัยเป็นแบบสไตล์ยุโรป เดินชมพร้อมเก็บภาพความประทับใจสถานีรถไฟซึ่งภายในยังคงกลิ่น
อายและ สถาปัตยกรรมแบบย้อนยุคไว้เป็นอย่างดี รวมถึงเจ้าหน้าที่สถานีที่ยังคงสวมใส่เครื่องแบบ
เก่า 
 

 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 7( 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโคคูระ (Kokura Castle) มีรูปแบบการสร้างตามสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบ

ดั้งเดิมแท้ๆ มีความสูง 5 ชั้น โดยตัวหลังคาก็ไม่ใช่แค่เรียบๆ ชั้นเดียวหากมีถึง 4 ระดับ ซึ่งหลังจากมี
การเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมจึงได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีข้อมูล 
และประวัติศาสตร์ของบริเวณแถวๆ นี้ สิ่งที่จัดแสดงก็จะมีทั้งวัตถุโบราณ ชุดกิโมโน ชุดซามูไร โมเดล
จ าลองของบ้านเมืองสมัยโบราณ ตัวอย่างห้องของโชกุน ห้องชมภาพยนตร์ งานแสดงศิลปะ และที่
ส าคัญสามารถขึ้นไปชั้นบนสุดเพื่อไปชมวิวงามๆ ได้ บริเวณปราสาททางด้านทิศตะวันออกจะมีสวน
ญ่ีปุ่นตั้งอยู่ ซึ่งภายในจะแบ่งออกเป็น 3 โซนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่เป็นสวนแบบญ่ีปุ่น ส่วนที่เป็นอาคารไม้
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ตั้งอยู่ริมบึงของสวนที่เอาไว้นั่งจิบชา ชมสวน พร้อมกับวิวปราสาทด้วย และส่วนสุดท้ายที่จะเป็น
พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมให้ได้เข้าไปชมเพลินๆ กันอีกด้วย 

 
 
 

 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์มังงะคิตะคิวชู (Kitakyushu Manga Museum) พิพิธภัณฑ์การ์ตูนคิ
ตะคิวชูไม่ได้แค่มีหนังสือการ์ตูนให้อ่าน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนชั้น 5 และ 6 ของอาคารพาณิชย์ 
"Aruaru City" (あるある City) ซึ่งมีร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ และอนิเมะตั้งอยู่มากมาย ภายใน
พิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงมากมาย  ท าให้เราได้รู้ และสนใจในการ์ตูนมากยิ่งขึ้น 
น าท่านสู่ เมืองฟกุุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของญ่ีปุ่น เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
เกาะคิวชู จนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคคิวชูเลย อีกทั้งฟูกุโอกะยังเป็นเมืองหน้า
ด่านเพราะมีสนามบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชูด้วย แต่ถึงแม้เมืองนี้จะเป็นเมืองใหญ่ และมี
ความเจริญครบครันก็ตาม แต่ก็ยังมีบรรยากาศที่ดูสบายๆ ไม่อึดอัดเหมือนกับเมืองอื่นๆ ของญ่ีปุ่น 
ด้วยระบบการขนส่งที่ดี ถนนหนทางที่กว้างขวาง ความสะอาด ปลอดภัยของเมือง และความเป็น
มิตรของผู้คนที่นี่ จนท าให้ติดหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่มากที่สุดในโลกด้วย 

ค่ า  อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย 
  พกัที ่ NISHITETSU GRAND HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

วันที่สี่ ศาลเจ้าดาไซฟุ – ถ่ายรูป กันดั้มฟุกุโอกะ – เท็นจิน 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 8( 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปี
ค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแด่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยก
ย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อ
ความส าเร็จการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน รูปปั้นวัวหน้าศาลเจ้า เชื่อกันว่าถ้าลูบตามส่วนต่างๆ เราจะ
มีสุขภาพดีที่บริเวณนั้นๆไปด้วย ถ้าลูบตรงบริเวณหัว ลูบเขาก็จะมีหัวดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดิน
อธิษฐานข้ามสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่ง
ความส าเร็จ ที่ส าคัญอีกแห่ง คือ ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6 ,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่ง
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ภายในวัด ท าให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์ ระหว่างทางเข้าออกศาลเจ้าหากท่านสังเกตุจะมีน้ าเต้าแขวน
อยู่เต็มไปหมด ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้ าเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้
ปลอดภัย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด ห้ามพลาด ขนมอุเมะกา
เอะ โมจิ (โมจิไส้บ๊วย( ซึ่งเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของสถานที่แห่งนี้ 
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น าท่านสู่บริเวณด้านหน้าของศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park LaLaport ในเมืองฟุกุโอกะ 
ถ่ายรูปกับ กันดั้มฟุกุโอกะ เป็นกันดั้มขนาดเท่าของจริงขยับได้ตัวใหม่ กันดั้มดังกล่าวคือ RX-93ff 
V Nu Gundam (นิวกันดั้ม( ของอามุโร่ เรย์ จากอนิเมะโมบิลสูทกันดั้ม ชาร์ เคาน์เตอร์ แอทแทค มี
ความสูงประมาณ 25 เมตร และมีน้ าหนักประมาณ 80 ตัน สามารถขยับใบหน้าหันไปมา และขยับแขน
ขึ้นลงได้ ประกอบกับการใช้เทคนิคแสงสีเสียงเพื่อเพิ่มความอลังการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ภายใน
ศูนย์การค้า Mitsui Shopping LaLaport ยังมีการจัด Gundam Park แหล่งรวมความบันเทิงเต็ม
รูปแบบส าหรับสาวกกันดั้มอีกด้วย ไม่ ว่าจะเป็นร้านจ าหน่ายกันพลา ที่ถูกออกแบบให้
เหมือนกับสเปซโคโลนี่ในเรื่องกันดั้ม พื้นที่ส าหรับนั่งต่อกันพลา และพื้นที่ส าหรับจัดงานอีเวนท์หรือ
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงนิทรรศการข้อมูลเกี่ยวกับกันดั้ม เป็นต้น 

 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 9( 
บ่าย น าท่านช้อปปิ้ง “เท็นจิน” ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่าย

ซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมายและเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
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เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า
แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อดังของญ่ีปุ่นไม่ ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ า  อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

  พักที่  NISHITETSU GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า  
วันที่หก ส่งออกสนามบินฟุกุโอกะ  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 10( 

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับ
กรุงเทพฯ 

......... น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน............ เที่ยวบินที่ ............... 

......... น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........    
 

********ขอบคณุทกุทา่นที่ใชบ้รกิาร********   
         

 
       ** กอ่นท าการจองทวัรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเปน็หลกั ** 



SHPKGFUK1 ฟกุโุอกะ คินตะคิวชู 5 วนั 4 คืน ต.ค.-ธ.ค. 65 / 140922                                                                                       14  

 
 



SHPKGFUK1 ฟกุโุอกะ คินตะคิวชู 5 วนั 4 คืน ต.ค.-ธ.ค. 65 / 140922                                                                                       15  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SHPKGFUK1 ฟกุโุอกะ คินตะคิวชู 5 วนั 4 คืน ต.ค.-ธ.ค. 65 / 140922                                                                                       16  

 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง( ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง  DOUBLE BED 
แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทาง
บริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 
ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัด
ห้องพักของโรงแรมนั้นๆ 

2. ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ และ น้ าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด  
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3.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
4.   ค่าประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19( กรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาล
เท่านั้น !!!  ระหว่างการเดินทาง กรณีเสียชีวิต ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 
500,000 บาท คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุต้ังแต่ 1 – 75 ปี 
ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การประกนัไมคุ่ม้ครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, 
ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน  (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ, ค่าธรรมเนียมน้ ามัน และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าวีซ่าญี่ปุ่น  
3. ค่าท าหนังสือเดินทางทุกประเภท 
4. ค่าด าเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างน้อย 72 ชั่วโมง 
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
6. ค่าทิปไกด์, คนขับรถ ตามความพึงพอใจของลูกค้า 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้อง
บวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้
ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 
เงื่อนไขการท าการจอง และช าระเงิน 

1. ในการจองครัง้แรก ช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 30 วัน หลังจากท าการจอง( กรณี
ลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

2. เมื่อทา่นช าระเงินไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัฯ ถือว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุ
ไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

3. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ( 
4. ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport( โดยเซ็นชื่อพร้อมยืนยันวว่าต้องการ

เดินทางท่องเทีย่วทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบา้ง, เบอร์โทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนังสือเดนิทาง (Passport( มาให้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และ 
อื่นๆ  

การยกเลิกการเดินทาง 
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จริง 
    ในกรณทีีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขัตฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 
    แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50% ของคา่ทัวร ์โดยหกัคา่ใชจ้า่ยตามจริง เชน่ คา่โรงแรม และ
ค่าใชจ้า่ยจ าเปน็อืน่ๆ 

    แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทั้งหมด 
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะทัวร์ครบตามเงื่อนไขของรายการทัวร์ ออกเดินทาง 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท า
ร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปั๊มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่
สามารถใช้เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการช าระ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ( 

 
 

** กอ่นท าการจองทวัรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนือ่งจากทาง
บรษิทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเปน็หลกั ** 

  



SHPKGFUK1 ฟกุโุอกะ คินตะคิวชู 5 วนั 4 คืน ต.ค.-ธ.ค. 65 / 140922                                                                                       19  

 
หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

