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JVZ57 SUGOI FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู ยูฟูอนิ 5วนั3คืน 

 

ชมความย่ิงใหญ่ของพระนอนทองสัมฤทธิ์ วัดนันโซอิน ชมต้นก าเนิดปราสาทญี่ปุ่น ปราสาทโคคูระ  
ขอพร ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ  เดินเล่น หมู่บ้านยูฟูอิน ทะเลสาบคินริน ชมท่าเรือเก่าแก่ ท่าเรือโมจิโค  

ชิมของอร่อย ตลาดปลาทังงะ ช้อปป้ิง ห้าง Lalaport และ เอ้าท์เล็ทดัง อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม 
 

เดินทางโดยสายการบิน VIET JET (VZ)  
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ810 BKK-FUK 
00.15-07.25 

    

2 
ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนัน
โซอิน - ปราสาทโคคูระ – ท่าเรือโมจิโค - ตลาดปลาทังงะ – 
ช้อปป้ิง เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู หรือ โทซุพรีเม่ียมเอ้าท์เล็ท 

   
Kitakyushu area /  
Chikugo area 3*  

หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 
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วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-12 ปี  
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดินทาง
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ที่น่ัง หมายเหต ุ

20-24 เมษายน 66 25,888 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2ปี 
2,500 บาท) 

6,500 

30  

05-09 พฤษภาคม 66 23,888 30  

10-14 พฤษภาคม 66 23,888 30  

11-15 พฤษภาคม 66 23,888 30  

18-22 พฤษภาคม 66 23,888 30  

19-23 พฤษภาคม 66 23,888 30  

25-29 พฤษภาคม 66 23,888 30  

26-30 พฤษภาคม 66 23,888 30  

01-05 มิถุนายน 66 26,888 30  

02-06 มิถุนายน 66 26,888 30  

08-12 มิถุนายน 66 23,888 30  

09-13 มิถุนายน 66 22,888 30  

23-27 มิถุนายน 66 22,888 30  
 

กรณีเดินทาง 3 ท่าน ณ วันเดินทาง ไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน ต้องจ่ายค่าพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 5,500 บาท 
 

◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:  VZ810    BKK-FUK     00.15-07.25 
RETURN:  VZ811       FUK-BKK     08.25-12.35 

 

 
 

21.00 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน 
VIET JET (VZ) มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า 

  
 
 

 

00.15 น.      ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน VIET JET (VZ)  เที่ยวบินที ่VZ810 

3 
เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ - ยูฟูอิน – หมู่บ้านยู
ฟูอิน – ทะเลสาบคินริน  - JTC Fukuoka - ช้อปป้ิง
ห้างสรรพสินค้า Lala Port 

   Tenjin area / Hakata area 
3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย     Tenjin area / Hakata area 
3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

5 
ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
VZ811 FUK-BKK 08.25-12.35         

วันที่หน่ึง        ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

นทิรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   

วันที่สอง       ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ปราสาทโคคูระ - ท่าเรือโมจิโค - ตลาดปลาทังงะ – 
       ช้อปป้ิง เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู หรือ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท                     อาหาร เที่ยง   
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07.25 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่าน
เป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่น ไม่
อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  

    จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซาซากุริ ภายในเมืองซาซากุริเป็นที่ตั้งของ 
“88 สถาน ท่ี ศัก ด์ิ สิทธิ์ ส า ห รับ สักการ ะ บูช าพร ะ คู ไค ”  ซ่ึ ง มี
ขนบธรรมเนียมดั้งเดิมและประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 180 ปี 
ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนกันมากมาย 
โดยเป็นสถานที่ยอดนิยมส าหรับสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นพลางสูด
อากาศบริสุทธิ์ซ่ึงต้ังอยู่บนหุบเขาลึก และหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว
เที่ยวชื่อดังคือ วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) สถานท่ีสักการะบูชา
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก พาทุกท่านชม ‘’พระนอน” 
ขนาดเท่ากับเทพีเสรีภาพ โดยเป็นพระนอนทองสัมฤทธิ์อันดับ 1 ของ
โลกซึ่งมีความยาว 41 เมตร สูง 11 เมตร และหนักกว่า 300 ตัน “พระ
นอน” หรือ “เนฮัมบุตสึ”  คือ พระพุทธรูปที่แสดงท่าทางของ
พระพุทธเจ้าตอนเสด็จดับขันธปรินิพพานที่นี่มีขนาดใหญ่มากเท่ากับ
เทพีเสรีภาพที่ตั้งอยู่ในนครนิวยอร์ก ตรงฝ่าเท้าของพระนอนมี
ลวดลายสลักเอาไว้ โดยสามารถอธิษฐานขอพรของศาสนาพุทธยุค
แรกในอินเดีย ลวดลายเหล่าน้ีส่ือถึงหัวใจของค าสอนอันศักด์ิสิทธิ์
และความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้า ทางเข้าวัดจะได้พบกับรูปปั้ น
เทพธิดา 3 องค์ (Nyonintensho-do) ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่เชื่อกันว่าเป็น
เทพที่ประทานพระและน าความสุขมาให้ เมื่อเข้ามาด้านในจะพบกับ
อุโมงเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ซึ่งเป็นทางเชื่อมหลัก จะได้เข้าไปยังห้อง
โถงใหญ่ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ Shaka Nyorai, เทพแห่งชีวิตและ
แสงสว่างที่ไม่มีวันดับ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาต่างๆอีกด้วย (ราคาทัวร์รวมค่าเข้าวัด แต่ไม่รวมค่าเข้าชมองค์
พระ ราคาประมาณ 500 เยน)  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อท่ี1)  
จากนั้นพาทุกท่านไป ถ่ายภาพด้านนอก ปราสาทโคคูระ (Kokura Castle) 
ตั้งอยู่ในตัวเมืองคิตะคิวชู ปราสาทแห่งนี้ก่อสร้างมาอย่างยาวนานจนกลายมา
เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมการสร้างปราสาทของทั่วประเทศญี่ปุ่น ตัว
ปราสาทนั้นได้ถูกบูรณะก่อสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อประมาณ 400 กว่าปีก่อนช่วงปี 
ค.ศ. 1600 โดยไดเมียวโมริ คัทสุโนบุ ผู้ครองแคว้นฟูกุโอกะและเบบปุในสมัยนั้น 
แม้ภายหลังตัวอาคารหลักจะถูกท าลายลงเมื่อปี ค.ศ.1865 แต่ก็ยังมีการบูรณะ
ขั้นมาอีกครั้งในปี ปี ค.ศ. 1954 และยังคงอยู่ยาวๆมาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง 
ปราสาทโคคูระมีรูปแบบการสร้างตามสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆ มี
ความสูง 5 ชั้น  โดยตัวหลังคามีถึง   4 ระดับ  ซึ่งหลังจากมีการเปิดให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมจึงได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่
มีข้อมูลและประวัติศาสตร์ของบริเวณแถวๆน้ี ส่ิงท่ีจัดแสดงก็จะมีท้ังวัตถุ
โบราณ ชุดกิโมโน ชุดซามูไร โมเดลจ าลองของบ้านเมืองสัมยโบราณ ตัวอย่าง
ห้องของโชกุน ห้องชมภาพยนตร์ งานแสดงศิลปะ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม
ปราสาทโคคูระ) พาทุกท่านเดินเล่นที่ โมจิโค หรือ ท่าเรือโมจิโค (Mojiko port) 
เป็นท่าเรือเก่าแก่ที่เป็นจุดแลกเปลี่ยนทางการค้าที่ส าคัญในสมัยก่อน เปิดท า
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การมาตั้งแต่ปี ปัจจุบันการค้าขายทางเรือต่างๆได้ย้ายไปยังท่าเรือชินโมจิแล้ว แต่ท่าเรือโมจิ ยังคงตึกการค้ารูปแบบตะวันตกแบบ
สมัยก่อนเอาไว้ให้เข้าไปชมกัน อาคารโดยรอบส่วนใหญ่เป็นสไตล์ตะวันตกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ซึ่งภาใน
อาคารมีร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ฯลฯ บรรยากาศดีมากๆ อิสระให้ทุกท่านเลือกของฝากตามอัธยาศัย จากน้ันพาทุกท่านไปชิม
ของอร่อยที่ ตลาดทังงะ (Tanga Market) มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน ซึ่งส่วนใหญ่เน้นขายอาหารทะเลสด ผักผลไม้ เนื้อสัตว์ และอาหาร
ประเภทเครื่องเคียงต่างๆ บรรยากาศแบบย้อนยุคของร้านค้าเก่าแก่กว่า 60 ปี อีกทั้งยังเต็มไปด้วยของอร่อยที่สามารถซื้อกินได้
เลย และอาหารรสเด็ดที่หาทานท่ือื่นไม่ได้  
 
 
 
 
 
 

 

 กรณีพักเมืองคิตะคิวชู  Kitakyushu น าท่านเดินทาง เมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu)  เป็นเมืองที่รุ่งเรืองในการผลิตมา
ต้ังแต่อดีต มีส่ิงก่อสร้างของยุคสมัยใหม่อยู่มากมาย อยู่ใกล้กับเกาะฮอนชู (เกาะใหญ่ของญ่ีปุ่น) โดยมีช่องแคบคัมมง
คั่นกลาง ด้วยท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้คาบสมุทรเกาหลีและประเทศจีน จึงได้รับการพัฒนาด้านการคมนาคมอย่างมาก  จากน้ันพา
ทุกท่านไปช้อปป้ิงท่ี  เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู (The outlet Kitakyushu) แหล่งช้อปปิงแห่งใหม่ล่าสุดของฟุกุโอกะ เปิดตัวอย่าง
ย่ิงใหญ่ในปี 2022 มีทางเชื่อมตรงกับอิออนมอลล์ ขอแนะน าแหล่งช้อปปิงท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น มาตรการรับมือ
การสูญเสียหรือท้ิงอาหารโดยไม่จ าเป็น พร้อมพร่ังด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกด้านความบันเทิงท่ีไม่เหมือนใคร ศูนย์รวม
ความบันเทิงที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  กรณีพักเมือง Chikugo พาทุกท่านไปช้อปป้ิงท่ี โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท (Tosu Premium 
Outlets) มีสินค้าจะมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ระดับพรีเมี่ยมจนไปถึงทั่วๆไป ซึ่งจะมีร้านค้าของแบรนด์ชั้นน าและแบรนด์
ท้องถ่ินมากกว่า 150 ร้าน สิ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองส าอาง อย่าง Coach, Armani, Timberland, 
Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: Kitakyushu area / Chikugo Area 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที2่)  
 เดินทางสุ่ เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka) เป็นจังหวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดใน ภูมิภาค

คิวชู มีเมืองฟุกุโอกะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ได้รับการจัดอันดับ
ว่าเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 12 ของโลก นอกจากนี้ฟุกุโอกะ ยังเป็นเมืองที่
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวท่ีสุดในเกาะคิวชูอีกด้วย พาท่านเยี่ยม
ชม ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) เป็นแลนด์
มาร์กหลักแห่งหนึ่ง ประจ าเมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่าพันปี 
ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคเฮฮัน (Heian) ซึ่งจุดมุ่งหมายในการ
สร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกนั้น คือเ พ่ือสักการะ สุกาวะระ มิซิซาเนะ 
นักวิชาการ นักการเมือง นักเขียน ที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคเฮ
ฮัน (Heian) จนคนญี่ปุ่นยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา ที่นี่เต็มไป
ด้วยมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ และยังมีร้านขาย
ของมากมาย เช่น ร้านขายของที่ระลึก คาเฟ ่ร้านอาหาร ร้านขนมโมจิ
ชื่อดัง และที่โดดเด่นเลยคือ Starbucks Dazaifu Tenmangu Store 
ที่นี่จะมีการออกแบบที่แตกต่างจากที่อื่นคือการใช้ไม้เจาะเข้าด้วยกัน
แทนตะปูตกแต่งทั้งร้าน เป็นวิธีการออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมที่ใช้ใน

วันที่สาม     เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ - ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน  - JTC Fukuoka -            
      ห้างสรรพสินค้า Lala Port              อาหาร เช้า
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การสร้างที่อยู่อาศัย น าท่านเดินทางสู่ ยูฟูอิน (Yufuin) เป็นเมืองออน
เซ็นที่โด่งดังของจังหวัดแห่งออนเซ็นอย่างโออิตะ (Oita) เป็นเมือง
สวรรค์ของคนรักออนเซ็น จากในเมืองสามารถมองเห็นภูเขายุฟุดาเกะ
ตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ ออกจากตัวเมืองไปนิดเดียวก็มีทิวทัศน์
ชนบทแสนสงบเหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อน จากนั้นพาท่านเดินทาง
เยี่ยมชม หมู่บ้านยูฟูอิน (Yufuin Village) เป็นที่เที่ยวยอดฮิตมาก 
นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพสุดชิคกันเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็น
อีกแลนด์มาร์คหนึ่งที่ควรไปเช็คอิน เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่น 
ออกแบบสไตล์ยุโรป บ้านอิฐสีเหลืองต้ังเรียงรายกันอยู่สวยงาม ได้ฟลิ
เหมือนเดินอยู่ในเมืองยุโรปชนบทสุดคลาสสิค ใกล้ๆหมู่บ้านท่านสามารถเดินทางไปชมความสวยงามของ ทะเลสาบคินริน 
(Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบเล็กๆ น ้าในทะเลสาบแห่งน้ีไหลมามาจากน ้าพุร้อนท าให้น ้าในสระน้ันอุ่นอยู่ตลอดเวลา ในตอน
เช้าบริเวณผิวน ้าจะมีไอน ้า 

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 
 พาท่านไปเช็คอินแหล่งช้อปป้ิงเร่ิมต้นท่ี JTC Fukuoka ช้อปป้ิงสินค้างานฝีมือญ่ีปุ่นต่าง ๆ เช่น มีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้ นดินเผา เครื่องส าอาง และของฝากอีกมากมาย  จากนั้นไปต่อกันที่ ห้างสรรพสินค้า Lala Port ห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่และเป็นแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองฟุกุโอกะ ท่ีมีหุ่นกันดั้ม
รุ่นใหม่ รุ่น RX-78F00 ช้อปป้ิงมอลล์น้ีมีท้ังหมด 5 ชั้น มีร้านค้าท้ังหมด 
222 ร้าน เพลิดเพลินกับเสน่ห์ของอาหารคิวชู รวมทั้งฟุกุโอกะด้วย 
นอกจากน้ี ยังมี "Gundam Park Fukuoka" ท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก
ที่ท่านจะได้ประสบการณ์เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น "สถานที่ให้การศึกษา
เกี่ยวกับต้นไม้" " Fukuoka Toy Museum " โรงไม้ที่เต็มไปด้วยความ
อบอุ่นของต้นไม้  และสวนสนุก  "KidZania" ที่ ให้ เด็กๆได้สัมผัส
ประสบการณ์ในอาชีพต่างๆอีกด้วย 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: Tenjin area / Hakata area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

    ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที3่)  
ไกด์สามารถให้ค าแนะน าการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ช้อปป้ิงเทนจิน 
(Tenjin ward) หรือจะเรียกอีกอย่างว่า Downtown Area ซึ่งย่าน
แห่งนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นย่านที่เปรียบเสมือนหัวใจของเมือง เป็นร้าค้า
ต่างๆที่เรียงรายอยู่เต็มสองข้างฝั่ งถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้าง
ใหญ่ๆมารวมตัวกันอยู่มากมาย สินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด 
ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟา้ เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องส าอางต่างๆ 
รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย เดินเล่น สวนสาธารณะฟุกุโอกะเทน
จินเซ็นทรัลปาร์ค (Tenjin Central Park) เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่
ริมล าธาร มีต้นซากุระโซเมอิ โยชิโนะมากกว่า 50 ต้นที่ปลูกในสวน 
ทุกๆฤดูใบไม้ผลิ เมื่อดอกไม้บาน เทศกาลซากุระจะจัดขึ้นที่นี่  เดิน
ต่อมาอีกนิดจะพบกับ Hareno Garden พ้ืนที่สาธารณะแห่งใหม่ใน
ย่านจิน พัฒนาพ้ืนที่ ริมฝ่ังแม่น ้า Naka แต่เดิมบนพ้ืนที่นี้ เป็นที่ตั้ง
ของอาคารศาลาว่าการเมืองฟุกุโอกะและบ้านพักแขกผู้มีเกียรติใน
ปัจจุบัน สวนแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ียังคงคึกคักทั้งในเวลา
กลางวันและกลางคืน เพราะเป็นทั้งท่าเรือหลักส าหรับล่องเรือชม

วันที่สี่       อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย          อาหาร เช้า 
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เมืองฟุกุโอกะ ภายในพ้ืนที่ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่อาคารศาลาว่าการเดิมที่ขึ้นทะเบียนอาคารอนุรักษ์ทาง
วัฒนธรรมส าคัญแห่งชาติ ถูกปรับปรุงซ่อมแซมให้กลายเป็นคาเฟ ่และร้านอาหาร หรือแนะน า ย่านฮากาตะ (Hakata) เป็น
ศูนย์กลางความเจริญของคิวชูทั้งในด้านการเมือง การค้า และวัฒนธรรม แนะน าชิมอาหารท้องถ่ิน ราเม็ง หม้อไฟเคร่ืองใน 
หม้อไฟไก่ หม้อไฟเครื่องใน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินอันเป็นเอกลักษณ์ หรือร้านอาหารแบบแผงลอย ที่ขายอาหาร
หลากหลายตั้งแต่ราเม็ง เกี๊ยวซ่า ไก่ย่างเสียบไม้ยากิโทริ ไปจนอาหารฝรั่งเศส อาหารป่า และมีกระทั่งบาร์เหล้าด้วยอีกทั้ง
ย่านนี้ยังมี วัดโทโจจิ เมื่อปี 806 พระคูไค (โคโบไดชิ) ผู้ส าเร็จการศึกษาธรรมจากอาณาจักรถัง ประเทศจีน ได้ก่อต้ังวัดโทโจ
จิ (Tocho-ji Temple) นี้ขึ้นมา ภายในวัดมีเจดีย์ห้าชั้นสีแดงงดงาม ฮากาตะยังเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของ
ภูมิภาคคิวชูอีกด้วย ย่านสถานีฟุกุโอกะและย่าน Tenjin มีท่ีให้ช้อปป้ิงมากมาย เช่น ห้างสรรพสินค้า อย่างเช่น ห้างอิวายะ, 
ห้างฟุกุโอกะ มิตสึโคชิ, ห้างฮากาตะฮันคิว ที่มีตั้งแต่ร้านขายของพ้ืนเมืองของฮากาตะเอง ไปจนถึงร้านแบรนด์ดัง หรือ ห้าง 
Canal City Hakata ซึ่งมีท้ังโรงหนัง โรงละคร โรงแรม และศูนย์การค้า  อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: Tenjin area / Hakata area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 

 
 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า บริการเป็น ขนมปังแซนด์วิช หรือ โอนิกิริข้าวปั้ นญ่ีปุ่น (ม้ือที่4)    
       เดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.30 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน VIET JE (VZ) เที่ยวบินที่ VZ811  
13.40 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

 
 

************************************* 
 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 
สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

ประกาศส าคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ค่าทัวร์ท่ีจ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด
ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมท้ังค่าต๋ัวเครื่องบินให้แก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 14 ต.ค. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 65 ที่เดินทางมาใน
รูปแบบคณะทัวร์ 
 กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มน้ี 
- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login    
► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  

วันทีห่้า       ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                                              
 อาหาร เช้า   

https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login
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1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้ใบรับรอง
จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ยี่ห้อ 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. ส าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการ
เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่
ครบ เด็กจ าเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทางเช่นกัน 
►เด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน เดินทางกับผู้ปกครองฉีดไม่ครบตามเกณฑ์ จะได้รับการยกเว้นการตรวจ RT-PCR 

ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 14 ต.ค. 65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญี่ปุ่น 
เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
**ส าคัญ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่น่ัง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้)  
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
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3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้
ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน VIET JET สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และ

ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ
ตามที่สายการบินเรียกเก็บ  **กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่าง
ช้า 10วัน พร้อมช าระค่าน ้าหนัก**   

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้ 
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันท่ัวไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 5,000 เยน  / ท่าน  ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีดวัคซีน

ไม่ครบตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
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7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   


