
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 27358 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายการทอ่งเทีย่วญีปุ่่ น “เกาะควิชู” 6 วนั 4 คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ Air Asia (FD) 
 
 
 
 
 

Kyushu  
Sakura Season 

 
 
 

 

เดินทางระหว่างวนัท่ี 16 – 21 มีนาคม 2566 
กรุป๊ส่วนตวั 20 ท่าน ราคาพิเศษ 44,900.- 

 
      

วนัท่ี 
 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

บริการอาหาร 
 

โรงแรมท่ีพกั 

16 
มี.ค. 

 

 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – ฟกุโุอกะ (เกาะคิวชู)  
 เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA    
 นัดเวลา 21.30 น.  เท่ียวบินขาไป  FD 736  (00:35-07:55) 
 

มีบริการบนเคร่ือง 
 

-- 

17 
มี.ค. 

 

 กรงุเทพฯ – ฟกุโุอกะ (เกาะคิวชู) – ศาลเจ้าดาไซฟ ุเทมมงังุ 
 เบปป ุออนเซน – บ่อทะเลนรก – บ่อทะเลเดือด 

--  /  กลางวนั  / ค า่ 
BEPPUWAN 

HOTEL&RESORTS  
(Onsen) 

หรือเทียบเท่า 

18 
มี.ค. 

 

 หมู่บ้านยูฟอิูน – ภเูขาไฟอะโซะ – ปากปล่องภเูขาไฟนาคาดาเคะ  
 – นัง่รถไฟมินามิอะโซะ – ช่องเขาทาคาจิโฮ – 
 กิจกรรมพายเรือช่องเขา – คมุาโมโต้ 

เช้า / กลางวนั / ค า่ 

ANA CROWN 
PLAZA 

KUMAMOTO   
หรือเทียบเท่า  

19 
มี.ค. 

 

 ย่านการค้าเมืองเก่า– ผ่านชมปราสาทคมุาโมโต้ – ซากะ  
 ศาลเจ้ายูโทคอิุนาริ – ศาลเจ้าทาเคโอะ – สวนมิฟเุนะยามะยามค า่คืน                                                      
  

เช้า / กลางวนั / ค า่ 
CENTRAL TAKEO 

(Onsen)   

หรือเทียบเท่า  

20 
มี.ค. 

 

 โทซุ พรีเม่ียม เอ้าท์เลท – ฟกุโุอกะ – กนัดัม้ พารค์ –  
ลาลา พอรต์ – ย่านเทนจิน 

เช้า / กลางวนั / ค า่ 
RESOL TRINITY 
HAKATA HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

21 
มี.ค. 

 

 ฟกุโุอกะ (เกาะคิวชู) – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)  
 เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA    
 เท่ียวบินขากลบั  FD 737  (10:00-14:10) 
 

เช้า  /  --  /  -- 
มีบริการบนเคร่ือง 

-- 

 

 

(1) วนัพฤหสัฯท่ี 16 มี.ค. 2566  กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) 
 

 21.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 ชัน้ 3  ประตูทางเข้าหมายเลข 1
เคาน์เตอรเ์ชค็อินสายการบิน AIR ASIA โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มแจกเอกสาร
ในการเดนิทางและอ านวยความสะดวกในการโหลดสมัภาระ 



 

(2) วนัศกุรท่ี์ 17 มี.ค. 2566 กรงุเทพฯ – ฟกุโุอกะ (เกาะคิวชู) – ศาลเจ้าดาไซฟ ุเทมมงังุ 
  เบปป ุออนเซน – บ่อทะเลนรก – บ่อทะเลเดือด 

  

 00.35 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินฟกุโุอกะ  โดยสายการบิน AIR ASIA   เท่ียวบินท่ี FD 736 
 07.55 น. ถงึ สนามบินฟกุโุอกะ เกาะคิวชู ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ชม.)  
 
 

 

 
 

 09.30 น. เช้านี้น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ แล้วน าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมงังุ (Tenmangu Shrine)     
ศาลเจ้าแห่งการศึกษาแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตัง้แต่ในยุคสมยั    
เฮอนั โดยแรกเริม่เดมิทีเป็นการสร้างเพื่อเป็นการสกัการะ
ให้แก่นักปราชญ์แห่งยุค “สุกาวะระ มิจิซาเนะ” ที่นี่จึง
เหมือนจะมีชื่อเสียงในการขอพรด้านการเรียนการศึกษา 
ช่วงใกล้สอบนักเรยีนหรอืนักศกึษาจากทัว่ประเทศญี่ปุ่ นจะ
มาขอพรกนัเยอะมาก สิง่ทีถ่อืเป็นจุดทีไ่ฮไลท์อกีอย่างน่าจะ
เป็นสระน ้าทีม่กีารแฝงดว้ยปรชัญาอย่างแยบยลตวัสระจะถูก
ดไีซน์เป็นอกัษรญีปุ่่ นทีห่มายถงึ หวัใจ ถดัมาเป็นสะพานกจ็ะแบ่งเป็น อดตี ปัจจุบนั และอนาคต  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั   
 บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเบปปุ (Beppu) แหล่งออนเซนที่มชีื่อเสยีงล าดบัต้น ๆ ของญี่ปุ่ น ซึ่งจุดท่องเที่ยว

ส าคญัของเมอืงนี้ นัน่ก็คอื แหล่งบ่อน ้าพุร้อน ที่เกดิขึ้นเอง
ตามธรรมชาต ิ แลว้น าท่านเดนิทางไปยงัจุดท่องเทีย่วส าคญั
ของเมืองนี้ นัน่ก็คือ แหล่งบ่อน ้าพุร้อน ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาต ิโดยลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไปตามสขีองน ้าทีอ่ยู่ใน
บ่อนั ้น ๆ เราจะน าท่านชมไฮไลท์ของเมืองนี้  คือ  Umi 
Jigoku หรือ “ทะเลนรก” แหล่งน ้าพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดใน
เมอืงเบปปุ ซึ่งที่มคีวามลกึถึง 120 เมตร จนท าให้มองเหน็
น ้าเป็นสฟ้ีาเหมอืนน ้าทะเลและมคีวามร้อนสูงถึง 98 องศา
เซลเซยีส จากนัน้น าท่านชม Chinoike Jigoku หรอื “ทะเล
เลือด”  น ้ าพุร้อนสีแดง ที่เกิดจากความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาต ิทีน่ ้าแร่ใสบรสิุทธิร์วมตวักบัแร่ธาตุต่าง ๆ ภายใน
บ่อท าใหน้ ้าพุรอ้นแห่งนี้กลายเป็นสแีดง  

    แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรม BEPPUWAN HOTEL & RESORT  หรือเทียบเท่า 
 ค ่า รบัประทานอาหารค า่ภายในโรงแรมท่ีพกั   
  อิสระให้ท่านอาบน ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่ น (ออนเซน) ซ่ึงส าหรบัชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วย

ในเร่ืองการป้องกนัโรคภยัไข้เจบ็ และดีต่อสุขภาพผิวพรรณเปล่งปลัง่ 
 
 
 



(3) วนัเสารท่ี์ 18 มี.ค. 2566 หมู่บ้านยฟูอิูน – ภเูขาไฟอะโซะ – ปากปล่องภเูขาไฟ 
  นาคาดาเคะ – นัง่รถไฟมินามิอะโซะ – ช่องเขาทาคาจิโฮ – 
  กิจกรรมพายเรือช่องเขา – คมุาโมโต้ 

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เช้านี้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน (Yufuin Onsen) 

ตัง้อยู่ในหุบเขารมิแม่น ้าแวดลอ้มหุบเขา เมอืงตากอากาศเลก็ 
ๆ อัดแน่นไปด้วยคุณภาพเพราะมีทัง้แหล่งท่องเที่ยว ใน
บรรยากาศชิลล์ๆ อยู่เพียบ แล้วน าท่านไปยัง    ยูฟูอิน
ฟลอร์ร ัล (Yufuin Floral Village) หนึ่งแลนด์มาร์กของ
เมืองยูฟุอินที่แขกไปใครมาต้องแวะมาปักหมุดให้ได้ โดย
หมู่บ้านแห่งนี้จะมีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสน
คลาสสคิเรยีงรายอยู่บนถนนสายเลก็ๆ ประดบัประดาไปดว้ย
ดอกไมน้านาชนิด แถมจุดถ่ายรูปสวยๆ กเ็พยีบภายในนัน้มี
ทัง้ร้านอาหารบรรยากาศเก๋ ๆ และร้านขายของที่ระลึก 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่ขต วนอุทยานแห่งชาติอะโซ่-คจูุ 
เพื่อชม ภเูขาไฟอะโซะ (Mt. Aso) ภูเขาไฟที่ยงัไม่ดบัสนิท 
ปากปล่องของเมา้ท์อะโซ่มเีสน้รอบวงยาวถงึ 128 กโิลเมตร 
ท าใหเ้มา้ท์อะโซ่ถูกจดัใหเ้ป็นภูเขาไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก พา
ทุกท่านชม“ปากปล่องภเูขาไฟนาคาดาเคะ” (Nakadake 
Crater) ซึง่ยงัคงคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาตัง้ตระหงา่นอยู่เป็นฉาก
หลงั และเนื่องจากพืน้ทีใ่นบรเิวณนี้เหมาะแก่การท าปศุสตัว ์จงึมโีอกาสไดพ้บกบัฝงูมา้และฝงูววัทีใ่ช้ชวีติอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ   จากนัน้น าท่านนัง่รถไฟมินามิอะโซะ เป็นรถไฟสายที่จะวิง่ตดัผ่านทางใต้ของแอ่ง
ภูเขาไฟอะโซะพาท่านใกลช้ดิธรรมชาตทิีเ่ตม็ไปดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของป่าบรเิวณเขาอะโซะ 

กลางวนั         รบัประทานอาหารกลางวนั   
  บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ช่องเขาทาคาชิโฮ (Takachiho-kyo) 

ตัง้อยู่ในจงัหวดัมยิาซาก ินับว่าเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาตทิีม่ชีื่อเสยีงของเกาะควิชู โดยหุบเขาแห่งนี้ถอื
ก าเนิดมาจากรอยแตกของภูเขาทีม่แีม่น ้าโกคาเซะตดัผ่าน 2 
ขา้งจะเป็นหนิสูงชนัเหมอืนหน้าผาทีเ่กดิจากการระเบดิของ
ภูเขาไฟจนมรีูปร่างคดเคี้ยวคลา้ยๆ กบัมงักรอย่างไงอย่างัน้ 
และบรเิวณช่องเขายงัม ีน ้ าตกมินาอิโนทาคิ (Minainotaki) ไหลผ่านระหว่างช่องเขาอกีดว้ย มคีวามสูงถงึ 
17 เมตร เมื่อไหลผ่านตดัหุบเขาช่วงน ้าไม่มากนักกย็งัไหลเอื่อยๆ ลงมาทีธ่ารน ้าสนี ้าเงนิอมเขยีว กบัความ
เขยีวขจขีองแมกไมแ้ละหนิสเีทา การเดนิชมนี่กส็บายมากๆ เพราะมทีางเดนิใหเ้ดนิไดช้ลิล์ๆ แต่กจิกรรมที่
นักท่องเทีย่วนิยมสุดกค็อืการพายเรอืเพลนิๆ ชมววิเบาๆ สรา้งความโรแมนตกิซะไม่ม ี อิสระให้ท่านพาย
เรือจากทางใต้ของช่องเขา ผ่านน ้ าตกมินาอิโนทาคิไปตามช่องเขาบนแม่น ้ าทีไ่หลเอือ่ยๆ ซึ่งจะได้
ใกลช้ดิกบัน ้าตกและหน้าผา เผลอๆ กจ็ะมฝีงูเป็ดน ้าลอยผ่าน ซึง่เรายงัสามารถใหอ้าหารเป็ดไดด้ว้ย  

 เยน็ น าท่านเดนิทางสู ่เมืองคมุาโมโต้ (Kumamoto) เมอืงซึ่งเป็นทีต่ัง้ส าคญัดา้นยุทธศาสตร์ของเกาะควิชู และ
เป็นบา้นเกดิของเจา้หมคุีมะมงอกีดว้ย    

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่   
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม ANA CROWN PLAZA KUMAMOTO HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 



(4) วนัอาทิตยท่ี์ 19 มี.ค. 2566 ย่านการค้าเมืองเก่า– ผ่านชมปราสาทคุมาโมโต้ – ซากะ –    
ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – ศาลเจ้าทาเคโอะ – สวนมิฟุเนะยามะ
ยามค า่คืน 

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เช้านี้ น า ท่านไปยัง ย่านการค้าเมืองเก่า “ซากุระ

โนะบะบะ โจไซเอน” (Sakura-no-baba josaien) ที่ตัง้
อยู่บริเวณเชิงเขาของปราสาทคุมาโมโต้  มองเห็นตัว
ปราสาทตัง้อยู่อย่างสวยงาม  ถอืว่าเป็นชอ้ปป้ิงเซน็เตอร์ชื่อ
ดงัแห่งใหม่ของเมอืง ภายในถูกออกแบบและตกแต่งสไตล์
ย้อนยุค เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเมืองโบราณและดู
กลมกลนืไปกบัปราสาทคุมาโมโต้  ตลอดสองขา้งทางจะรา้นทีเ่ด่น ๆ เก๋ ๆ อยู่มากมาย ทัง้รา้นขายขนมขึน้
ชื่อของเมืองคุมาโมโต้ นับว่าที่นี่ไม่ได้เป็นเพยีงสถานที่แห่งหนึ่งที่เหมาะส าหรบันักท่องเที่ยวที่จะแวะมา
จบัจ่ายซื้อของ  ฝากเท่านัน้ ยงัจะมสีว่นพพิธิภณัฑใ์หไ้ดอ้นิไปกบัเรื่องราวของเมอืงแห่งนี้ไดอ้กีดว้ย  

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัซากะ (Saga) เป็นจังหวดัเล็กๆ บนเกาะคิวชูที่มีชื่อเสยีงในเรื่องของ
เครื่องปัน้ดนิเผาโดยเฉพาะจากเมอืงอารติะ (Arita) และอุทยานประวตัศิาสตรท์ีย่อ้นหลงัไปจนถงึยุคยาโยอ ิ

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั   
 บ่าย น าท่านเดนิทางไปยงั ศาลเจ้ายูโทคอิุนาริ (Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึน้เมื่อ ปี ค.ศ.1688  ซึ่งเป็นศาล

เจ้าที่ยู่ศาสนาพุทธนิกายชินโต และยงัเป็นศาลเจ้าอินารทิี่
ใหญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 ของญี่ปุ่ นอกีด้วย โดยศาลเจ้า
แห่งนี่ได้เป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลนาเบะชมิะ (Nabeshima 
clan) เจ้าผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะอีกต่างหาก 
โดยศาลเจา้แห่งนี้เป็นทีป่ระทบัของเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์ท าใหม้ี
ผู้คนจ านวนมากมกัจะนิยมมาสกัการะขอพรเพื่อให้ทัง้การ
เกบ็เกีย่วพชืผลและธุรกจิต่างๆ ใหป้ระสบความส าเรจ็  

 เยน็ น าท่านเดนิทางไปยงั เมืองทาเคโอะ (Takeo) เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัิศาสตร์เก่าแก่เกี่ยวกบับ่อน ้าพุรอ้นกว่า 
1,300 ปี โดยมบีุคคลส าคญัในประวตัศิาสตรข์องญีปุ่่ นหลายท่านเคยมาเยอืนที่เมอืงแห่งนี้  

  แล้วน าท่านชม ศาลเจ้าทาเคโอะ (Takeo Shrine) หรอืเรยีกอกีชื่อได้ว่า โกชะไดเมียว (Goshadaimyo) 
เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในเมอืงนี้ เมื่อเขา้ไปด้านในจะพบ
กับต้นการบูรยกัษ์ (Okusu) ที่ถูกแต่งตัง้ให้เป็นอนุสาวรีย์
ทางธรรมชาติของเมืองทาเคโอะ ต้นไม้ต้นนี้มีขนาดใหญ่
ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 7 ของประเทศญี่ปุ่ น และมอีายุยาวนานกว่า 
3,000 ปี ดว้ยความสูง 30 เมตร เสน้รอบวง 20 เมตร มพีลงั
ชวีติอนัทรงพลงัจนรู้สกึได้มาไปยนือยู่ใกล้ๆ และต้นการบูร
แห่งนี้ คอืตน้แบบของแรงบนัดาลใจของบา้นตน้ไมใ้นการ์ตูน
โตโตโร่ดว้ย ซึ่งถอืไดว้่าเป็นต้นไมศ้กัดิส์ทิธิข์องศาลเจา้แห่ง
นี้เลยกว็่าได้  และในบรเิวณเขตศาลเจา้ทาเคโอะ ยงัมตี้นไม้
ศักดิส์ ิทธิ ์Wife-Husband ที่มีรากและล าต้นติดกันอยู่สอง
ต้น ยนืเคยีงคู่กนั ราวกบัผูเ้ป็นสามกี าลงัโอบกอดภรรยา จงึ
มีผู้มาไหว้บูชาในเรื่องความรกั คู่ครอง โดยมีธรรมเนียมที่
ชาวญีปุ่่ นมกัน ากระดิง่มาผกูทีบ่รเิวณเชอืกทีค่ลอ้ง เพราะเชื่อว่าจะช่วยใหส้มหวงัในความรกั  



 
 ค ่า รบัประทานอาหารค า่   
 19.00 น. น าท่านชม สวนมิฟุเนะยามะ (Mifuneyama Rakuen) 

สวนแห่งนี้สรา้งโดยนาเบชมิะ ชเิงโยชเิจา้ผูค้รองแควน้ซากะ
ได้ใช้เวลาลงทุนลงแรงประมาณ 3 ปี เพื่อสร้างเป็นบา้นพกั
ตากอากาศแห่งนี้ขึ้นมา ในฤดูใบไม้ผลิจะมีซากรุะบาน
กว่า 2,000 ต้น อนังดงามสะทอ้นกบัพืน้น ้าโดยมหีน้าผามฟุิ
เนะยามะเป็นฉากหลัง ในทุกค ่าคืนจะมีการจดัแสงไฟ 
Light Up สุดตระการตาภายในสวน 

  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรม CENTRAL TAKEO ONSEN  หรือเทียบเท่า   
  อิสระให้ท่านอาบน ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่ น (ออนเซน) ซ่ึงส าหรบัชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วย

ในเร่ืองการป้องกนัโรคภยัไข้เจบ็ และดีต่อสุขภาพผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

(5) วนัจนัทรท่ี์ 20 มี.ค. 2566  พรีเมี่ยม เอ้าทเ์ลท – ฟกุโุอกะ – 
  กนัดัม้ พารค์ – ลาลา พอรต์ – ย่านเทนจิน 

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เช้านี้น าท่านไปยงั โทซุ พรีเมีย่ม เอ้าท์เลท (Tosu Premium Outlets) เป็นพื้นที่ชอ้ปป้ิงเอ้าท์เลทขนาด

ใหญ่ มรีา้นคา้ของแบรนดช์ัน้น าและ แบรนดท์อ้งถิน่มากกว่า 
150 ร้ า น  เ ช่ น  Coach, Armani, Timberland, Burbery, 
Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Under Armour, 
Samsonite, Lego, Bose, Asics, Seiko, Citizen,              
G-Shock, Polo Ralph Lauren, Lacoste, Gap  และอื่นๆ 
อกีมากมาย มาที่นี่สามารถ ช้อปป้ิงได้ครบทัง้ผู้หญิง ผู้ชาย 
และเดก็เลก็ โดยแต่ละรา้นคา้กจ็ะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั   
   บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟุกโุอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของเกาะควิชู (Kyushu) และใหญ่เป็น

อนัดบั 8 ของประเทศญีปุ่่ นดว้ย และยงัเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัของญีปุ่่ นมานานหลายรอ้ยปี  
  แลว้น าท่านไปยงั กนัดัม้ พารค์ (Gundam Park and Statue)  สาวกกนัดัม้ต้องถูกใจสิง่นี้ เรยีกไดว้่าเป็น

สวรรค์ของคนรกักนัดัม้ที่มาแล้วเพลนิจนลืมเวลากนัไปเลย 
โดยจะอยู่ ภ าย ในศูนย์กา รค้ า  Mitsui Shopping Park 
LalaPort Fukuoka ซึง่ทีน่ี่เคา้จะแบ่งออกเป็น 3 โซนดว้ยกนั 
ไม่ว่าจะเป็น GUNDAM SIDE-F ที่จัดเต็มกันดัม้รุ่นต่าง ๆ 
แม้กระทัง่รุ่นลิมิเต็ดหายากไว้ให้ช้อปให้แบบจุก ๆ ตามมา
ด้วย VS PARK WITH G พื้นที่ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 
เกี่ยวกบักนัดัม้เน้น ๆ รวมทัง้ยงัมี Namco บรเิวณที่เต็มไป
ดว้ยตู้อาร์เคดพรอ้มทัง้ตู้เกมสส์ุดพเิศษทีม่เีฉพาะทีน่ี่ทีเ่ดยีว แลว้ยงัมไีฮไลท์เป็นหุ่นกนัดัม้ยกัษ์ตวัใหม่ล่าสุด
สงูถงึ 24.8 เมตร ถอืเป็นอกีหนึ่งสถานทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมในการเทีย่วชมของเมอืงฟุกุโอกะ 



 เยน็ น าท่านเดนิทางไปยงั ย่านเทนจิน (Tenjin) ส าหรบัสายช๊อปรบัรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลยทเีดยีว 
เนื่องจากย่านนี้มใีหเ้ลอืกเดนิ ช๊อปชมิชลิกนัแบบสุด ๆ ไม่ว่า
จะเป็นรา้คา้ต่างๆ ทีเ่รยีงรายอยู่เตม็สองขา้งฝัง่ถนน ถนนคน
เดนิ ไปจนถงึหา้งใหญ่ ๆ มารวมตวักนัอยู่มากมาย สนิคา้ให้
เลอืกซื้อหลากหลายชนิด ตัง้แต่เครื่องใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรน
เนมด์ หนังสอื เครื่องส าอางต่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหาร และ
ยงัม ี  ชอ้ปป้ิงมอลลใ์ตด้นิ ใหช้อ้ปป้ิงกบัแบบเพลดิเพลนิ 

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่   
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม RESOL TRINITY HAKATA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

(6) วนัองัคารท่ี 21 มี.ค. 2566  ฟกุโุอกะ (เกาะคิวชู) – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม  
 06.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินฟกุโุอกะ แลว้น าคณะท าการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 
 10.00 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินดอนเมือง  โดยสายการบิน AIR ASIA   เท่ียวบินท่ี FD 737 
 14.10 น. ถงึประเทศไทย (ท่าอากาศดอนเมือง) โดยสวสัดภิาพ  

**************************Jpn_KyushuSakuraSeason_6D4N_FD_16-21Mar.2023 
 
 

หมายเหต ุทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มกีารผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภัยทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านงึถงึความตอ้งการความ

ปลอดภัย และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
-  ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
-  ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
-  ค่าธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
-  ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
-  โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
-  ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
-  ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
-  ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
-  ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 
-  ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
-  ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

16 – 21 มนีาคม 2566 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

ผูเ้ดนิทางผูใ้หญไ่มต่ า่กวา่ 20 ทา่น 44,900.- บาท 9,500.- บาท 



-  ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
-  ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนักเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
-  ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 
 
 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
-  กรุณาช าระค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวน ภายใน 1 วนัหลงัจากไดร้บัการยนืยนัจองทีน่ัง่จากบรษิทั (กรุณาสอบถามขอ้มลู
เงือ่นไขตัว๋เพิม่เตมิจากบรษิทัเนื่องจากแต่ละสายการบนิมเีงือ่นไขแตกต่างกนั) 
-  กรุณาช าระมดัจ าค่าทวัรท่์านละ 20,000 บาท หลงัจากไดร้บัการยนืยนัการจองหอ้งพกัจากบรษิทัภายใน 7 วนั  
-  สว่นทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าค่าทวัร ์
-  กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 30% บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
-  กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 40% บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
-  กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
-  กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
-  เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผู้เดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
-  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมี ผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  

-  กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่จองทวัร ์หากไม่มกีารแจง้เรื่องไว ้จะไม่
สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได ้

-  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
-  หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
-  บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

-  รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแล้ว 
โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

-  การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้ 

-  สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร์-อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่ว
และช้อปป้ิงแต่ละสถานทีน้่อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก์และคนขับรถในการบรหิารเวลา  ซึ่งอาจจะขอความร่วมมอืจากผู้
เดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

-  การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั            จงึขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

-  ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้ 

-  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถงึไกด์จะไม่
สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นต้องออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ  จะท าหน้าทีป่ระสานงานและ
เจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

-  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, 
ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ  



-  บรษิทัฯ จะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ , โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสูญหายของ สมัภาระ
ระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

-  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึ
ความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

-  เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
 
 
เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญี่ปุ่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึ่งมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศไดน้ัน้ 
จะต้องผ่านการพจิารณาจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได้ (เช่นเดยีวกบัผู้ที่ยื่นขอวซี่ากบัทาง
สถานทูตฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงค์ในการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เช่น ตัว๋
เครื่องบนิขากลบั หรอืเอกสารอื่นๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชื่อ-ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น เช่น โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในช่วงระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย 
คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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