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ราคาทัวร์ ผู้ใหญ่ / เด็ก  
ตุลาคม – ธันวาคม 2565  

(ยกเว้นวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2565) 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

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

10 – 14 ท่าน 42,900  บาท / ท่าน 9,500  บาท / ท่าน 
วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 
รับเข้ำสนำมบินฟุกุโอกะ – ตลำดทังงะ  – 
สะพำนคันมอน – ศำลเจ้ำโมโตโนสุมิ อนิำริ – 
หมู่บ้ำนออนเซ็นฮำก ิ

X   
HAGI KANKO HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

2 
ถ ้ ำ อ ะคิ โ ย ะ ชิ โ ด  –  ป ร ำส ำทอิ ว ำ คุ นิ  – 
พิพิธภัณฑ์งูขำวอิวำคุนิ – โรงฝึกนกกำน ้ำ – 
สะพำนคินไตเคียว 

   
YUDA ONSEN NEW TANAKA 
หรือเทียบเท่ำ  

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

  X 
NISHITETSU GRAND HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

4 ศำลเจ้ำดำไซฟุ – ถ่ำยรูป กันดั้มฟุกุโอกะ – 
เท็นจิน  

  X 
NISHITETSU GRAND HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

5 ส่งออกสนำมบินฟุกุโอกะ   X X  

ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ ตำมควำมพึงพอใจของลูกค้ำ  
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โปรแกรมกำรเดินทำง 
วันท่ีแรก รับเข้ำสนำมบินฟุกุโอกะ – ตลำดทังงะ – สะพำนคันมอน – ศำลเจ้ำโมโตโนสุมิ อนิำริ – หมู่บ้ำน

ออนเซ็นฮำกิ 

.......... น. เดินทางถึง สนำมบินฟุกุโอกะ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

 น าท่านเดินทางสู่ ตลำดทังงะ (Tanga Market) ในเมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu City) ทางตอนเหนือ
ของจงัหวดัฟุคุโอกะ (Fukuoka) เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีเรียงรายไปดว้ยร้านคา้กว่า 200 ร้าน 
ซ่ึงส่วนใหญ่เน้นขายอาหารทะเลสด ผกัผลไม้ เน้ือสัตว์ และอาหารประเภทเคร่ืองเคียงต่างๆ 
บรรยากาศแบบยอ้นยคุของร้านคา้เก่าแก่กวา่ 60 ปีท่ีเรียงรายอยู่น้ีสร้างความเพลิดเพลินไดเ้ป็นอย่าง
ดี อีกทั้งยงัเต็มไปด้วยของอร่อยท่ีสามารถซ้ือกินได้เลย และอาหารรสเด็ดท่ีหาทานท่ีอ่ืนไม่ได้ 
อย่างเช่น “คะนัปเปะ (Kanappe)” ลูกช้ินปลาท่ีพนัด้วยขนมปังแลว้น าไปทอด เป็นตน้ จึงมกัจะ
คึกคักไปด้วยนักท่องเท่ียวท่ีมาเดินเล่นชมตลาดพลางเอร็ดอร่อยกับของกินในปากกันอย่าง
เพลิดเพลิน 

 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางขา้ม สะพำนคันมอน (Kanmon Bridge) เป็นสะพานท่ีเช่ือมต่อระหว่างเกาะคิวชู 
และเกาะฮอนชู สร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ.1973  มีควายยาว 1,068 เมตร กวา้ง 712 เมตร และสูงจาก
ระดบัน ้าทะเล 61 เมตร มีความพิเศษท่ีจะเป็นสะพาน 2 ชั้น โดยท่ีชั้นบนเป็นทางส าหรับรถยนตแ์ละ
ชั้นล่าง จะเป็นทางว่ิงส าหรับรถไฟ นอกจากน้ีสะพานคงัมอนยงัเป็นจุดชมวิวท่ีไดรั้บความนิยมจาก
นกัท่องเท่ียวและเหล่าช่างภาพ ท่านจะสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของจงัหวดัฟุกุโอะกะ
จากเกาะคิวชูและจงัหวดัยามากุชิจากเกาะฮอนชู ไดใ้นเวลาเดียวกนั 
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เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  (ม้ือที่ 1) 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่  ศำลเจ้ำโมโตโนสุมิ  อินำริ  (Motonosumi Inari) ในเมือง Nagato จังหวัด 

Yamaguchi หันหนา้เขา้หาทะเลญ่ีปุ่ น ศาลแห่งน้ีมีวิวอนัสวยงาม ทั้งเสาโทริอิสีแดงท่ีเรียงราย ทะเล
ใสสีน ้าเงิน และพืชพนัธุ์เขียวขจี จุดท่ีโดดเด่นน่าประทบัใจท่ีสุดของศาลเจา้แห่งน้ีเห็นจะเป็นเสาโท
ริอิ 123 ตน้ ท่ีตั้งเรียงรายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร (328 ฟุต) นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนนิยมเดินใต้
เสาโทริอิท่ีทอดยาวคลา้ยอุโมงค์พลางอธิษฐานเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ เช่น ขอให้ประกอบธุรกิจส าเร็จ 
ขอให้เดินทางปลอดภยั เป็นตน้ ว่ากนัว่าเทพเจา้สามารถช่วยให้ค  าขอต่างๆ เป็นจริงไดซ่ึ้งรวมไปถึง
การขอใหพ้บเน้ือคู่ และการมีบุตร อีกส่ิงท่ีน่าประหลาดใจคือ จุดท่ีตั้งกล่องรับเงินบริจาค ซ่ึงปกติจะ
วางไวท่ี้พื้น แต่ท่ีศาลเจา้น้ีกลบัน าไปติดไวต้รงส่วนบนของเสาโทริอิ ซ่ึงตั้งอยูห่นา้ทางเขา้ศาลเจา้ วา่
กนัวา่หากคุณสามารถโยนเหรียญลงกล่องท าบุญไดค้  าอธิษฐานของคุณจะเป็นจริง 
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น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนออนเซ็นฮำกิ (Hagi Onsen) เป็นแหล่งออนเซ็นในเมืองฮากิ เมืองท่ีเคย
เจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลากว่า 260 ปี ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกมรดกโลกในนาม "มรดกการ
ปฏิวติัอุตสาหกรรมเมจิของญ่ีปุ่ น" เป็นเมืองท่ียงัคงรักษาสภาพต่างๆ ท่ียงัเหลืออยูใ่นสมยันั้นไว ้
  พกัที่  HAGI KANKO HOTEL  หรือเทียบเท่ำ  

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือที่ 2) 
หลงัรับประทานอาหารแลว้เชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น ้ าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อน
ใตพ้ิภพเพื่อผ่อนคลายความเม่ือยลา้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปร้ีกระเปร่าผิวพรรณสดใสมี
น ้ ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงท่ีความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้ าแร่
แบบญ่ีปุ่ นน่ีเองท าให้มีผูก้ล่าวว่า => หำกมำท่ีญ่ีปุ่นแล้วไม่ได้ลงอำบน ้ำแร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่
ถึงญ่ีปุ่น ! 

วันท่ีสอง ถ ้ำอะคิโยะชิโด – ปรำสำทอิวำคุนิ – พิพิธภัณฑ์งูขำวอิวำคุนิ – โรงฝึกนกกำน ้ำ – สะพำนคินไต
เคียว 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือที่ 3) 
น าท่านเดินทางสู่ ถ ้ำอะคิโยะชิโด (Akiyoshido Cave) เป็นถ ้าหินปูนเก่าแก่ท่ีมีความเป็นมายาวนาน
กวา่ 300 ลา้นปี ตั้งอยูใ่น Akiyoshidai Plateau Quasi-National Park พื้นท่ีก่ึงอุทยานแห่งชาติ มีความ
ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร แต่เปิดให้เดินชมเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร บริเวณรอบๆ ถ ้าร่มร่ืนดว้ย
ระบบนิเวศน์ท่ียงัสมบูรณ์เต็มไปดว้ยตน้ไม ้ล าธาร น ้ าตก และหินงอกหินยอ้ยมากมาย ภายในถ ้าติด
ไฟตลอดทางเดิน จึงปลอดภยัและมองเห็นง่าย จุดส าคญัต่างๆ ภายในถ ้าจะมีป้ายติดไวเ้พื่อบอกเล่า
ขอ้มูล เราจะไดเ้ห็นหินงอกหินยอ้ยลกัษณะแปลกตามากมายได ้โดยดา้นในมีอุณหภูมิ 17 องศา ท า
ใหเ้ยน็สบายตลอดทั้งปี 

 
เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  (ม้ือที่ 4) 
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บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ปรำสำทอิวำคุนิ (Iwakuni Castle) ตั้งอยู่ท่ีเมืองอิวาคูนิ (Iwakuni) ในจงัหวดัยามา
กูจิ (Yamaguchi) นบัเป็นปราสาทท่ียงัคงความสมบูรณ์ให้เห็นเป็นอย่างมาก และค่อนขา้งจะเก่าแก่
เน่ืองจากถูกสร้างตั้งแต่สมนัตน้ยคุเอโดะประมาณปี ค.ศ. 1608 อยูบ่นภูเขา Shiroyama ลอ้มรอบดว้ย
คูน ้ าธรรมชาติของแม่น ้ านิชิกิ (Nishiki River) อีกทั้งด้วยความสูงของปราสาทท่ีมีถึง 4 ชั้น ท าให้
สามารถเห็นเมืองจากชั้นบนออกไปไดไ้กลถึง 200 เมตร ในช่วงปี ค.ศ. 1962 ไดมี้การฟ้ืนฟูบูรณะ
ขึ้นมาอีกคร้ัง ดว้ยการก่อสร้างโดยใชค้อนกรีตเสริมเหล็ก ท าให้มีความมัน่คงแข็งแรงเป็นอย่างมาก 
ปัจจุบันหลังจากมีการเปิดให้นักท่องเท่ียวได้เข้ามาเยี่ยมชม จึงได้จัดท าด้านในให้เ ป็นเสมือน
พิพิธภณัฑ์ขนาดย่อมๆ ท่ีมีการจดัแสดงทั้งอาวุธโบราณของซามูไร ขา้วของเคร่ืองใช้ต่างๆ และ
ส่ิงของอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับประวติัศาสตร์ของปราสาทแห่งน้ี อีกทั้งปราสาทแห่งน้ียงัมองเห็น
สะพานคินไตเคียว (Kintai-Kyo Bridge)ไดอ้ย่างชดัเจนอีกดว้ย เรียกไดว้่าเป็นจุดท่ีชมวิวไดส้วยไม่
แพใ้คร 
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น าท่านชม พิพิธภัณฑ์งูขำวอิวำคุนิ (Iwanuki White Snake Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีสามารถ
สังเกตงูขาวอิวาคุนิท่ีย ังมีชีวิตอยู่ เป็นงูหนูเผือกญ่ีปุ่ นหลากหลายชนิดท่ีได้รับการแก้ไขทาง
พนัธุกรรมดว้ยดวงตาสีแดงคลา้ยทบัทิมและสีขาวระยิบระยบัไปทัว่ทั้งตวัรูปลกัษณ์ท่ีสวยงามของงู
จึงลึกลบัอยา่งยิง่มีลกัษณะเช่ืองไม่อนัตรายต่อมนุษย ์งูขาวอิวาคุนิเป็นสัตวล์  ้าค่าท่ีหายากมากในโลก 
ไดรั้บการก าหนดให้เป็นสมบติัทางธรรมชาติในระดบัประเทศ เช่ือกนัว่าการไดเ้ห็นงูขาวอิวาคุนิจะ
ท าให้คุณโชคดีเร่ืองการเงิน ในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ียงัสามารถซ้ือเคร่ืองราง และสินคา้ท่ีมีลวดลายของ
ส่ิงมีชีวิต ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัและช่ืนชอบในฐานะ "งูน ำโชค" 

 
จากนั้นน าท่านสู่ โรงฝึกนกกำน ้ำ เป็นสถานท่ีท่ีนกกาน ้าใชใ้น "การตกปลาดว้ยนกกาน ้าของสะพาน
คินไตเคียว" ซ่ึงเป็นประเพณีคลาสสิกในฤดูร้อนของอิวาคุนิไดรั้บการเล้ียงดู นอกจากพื้นท่ีฝึกอบรม
ท่ีคุณสามารถชมนกกาน ้ าฝึกผ่านตาข่ายลวดแล้ว ย ังมีพื้นท่ี ซ่ึงคุณสามารถเรียนรู้เก่ียวกับ
ประวติัศาสตร์ และเทคนิค การตกปลาดว้ยนกกาน ้าผา่นการจดัแสดงต่างๆ 
น าท่านเดินทางสู่ สะพำนคินไตเคียว (Kintai-kyo Bridge) ตั้งอยูภ่ายในเมืองอิวาคูนิ (Iwakuni) ของ
จงัหวดัยามากูจิ (Yamaguchi) สะพานคินไตเคียวนับเป็น1 ใน 3 สะพานท่ีสวยท่ีสุดของญ่ีปุ่ น เป็น
สะพานท่ีทอดขา้มแม่น ้ านิชิกิ (Nishiki River) และพุ่งตรงไปยงัปราสาทอิวาคูนิ (Iwakuni Castle) 
ท่ีตั้งอยู่บนยอดเขาอีกฝ่ังหน่ึงของแม่น ้ านั่นเอง ซ่ึงถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีดูโดดเด่นมีเอกลกัษณ์มากๆ 
และมีช่ือเสียงสุดๆ ของเมือง วิธีการก่อสร้างสะพานเป็นการใช้วิธีสร้างแบบดั้งเดิม ซ่ึงไม่ใช้ตะปู
แมแ้ต่ตวัเดียว แมว้า่ภายหลงัจะถูกท าลายไป ก็มีการก่อสร้างใหม่โดยใชวิ้ธีการเดิมแต่กลบัมาสวยยิ่ง
กวา่เก่า สะพานน้ีขึ้นช่ือวา่สวยงามตลอดทั้งปี ช่วงซากุระท่ีน่ีรอบๆ ก็บานสะพร่ังทั้งสองฝ่ังทาง ช่วง
หนา้ร้อนก็รายลอ้มดว้ยป่าไมเ้ขียวชอุ่มงดงามดงัภาพฝันเลยทีเดียว 
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  พกัที่  YUDA ONSEN NEW TANAKA  หรือเทียบเท่ำ  

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือที่ 5) 
หลงัรับประทานอาหารแลว้เชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น แบบเต็มอิ่มอีก 1 คืน!!! เพื่อ
ผ่อนคลายความเม่ือยลา้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปร้ีกระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน ้ ามีนวล
ช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงท่ี 

วันท่ีสำม โมจิโกะทำวน์ – ปรำสำทโคคูระ – พพิธิภัณฑ์มังงะคิตะคิวชู – เมืองฟุกุโอกะ 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือที่ 6) 

น าท่านเดินทางสู่ โมจิโกะทำวน์ (JR MOJIKO หรือ “MOJIKO RETRO TOWN”) จุดเช่ือมต่อ
ระหว่างเกาะคิวชูและเกาะใหญ่ฮอนชู เน่ืองดว้ยเป็นเมืองท่าติดริมทะเล อากาศดี จึงเป็นสถานท่ีท่ี
ผูค้นนิยมมาพกัผอ่น รวมถึงบุคคลท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ แมแ้ต่อลัเบิร์ต ไอสไตน์ ก็เคยเดินทางมาพกัผอ่น 
ในอดีตโมจิโกะเป็นท่าเรือการคา้ขนาดใหญ่ท่ีใชติ้ดต่อคา้ขายกบัชาวต่างชาติ อาคารบา้นเรือนจึงดู
ทนัสมยัเป็นแบบสไตลย์ุโรป เดินชมพร้อมเก็บภาพความประทบัใจสถานีรถไฟซ่ึงภายในยงัคงกล่ิน
อายและ สถาปัตยกรรมแบบยอ้นยุคไวเ้ป็นอย่างดี รวมถึงเจา้หนา้ท่ีสถานีท่ียงัคงสวมใส่เคร่ืองแบบ
เก่า 
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เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  (ม้ือที่ 7) 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ปรำสำทโคคูระ (Kokura Castle) มีรูปแบบการสร้างตามสถาปัตยกรรมญ่ีปุ่ นแบบ

ดั้งเดิมแท้ๆ  มีความสูง 5 ชั้น โดยตวัหลงัคาก็ไม่ใช่แค่เรียบๆ ชั้นเดียวหากมีถึง 4 ระดบั ซ่ึงหลงัจากมี
การเปิดให้นักท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาเยี่ยมชมจึงไดถู้กปรับเปล่ียนให้กลายมาเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีขอ้มูล 
และประวติัศาสตร์ของบริเวณแถวๆ น้ี ส่ิงท่ีจดัแสดงก็จะมีทั้งวตัถุโบราณ ชุดกิโมโน ชุดซามูไร 
โมเดลจ าลองของบา้นเมืองสมยัโบราณ ตวัอย่างห้องของโชกุน ห้องชมภาพยนตร์ งานแสดงศิลปะ 
และท่ีส าคญัสามารถขึ้นไปชั้นบนสุดเพื่อไปชมวิวงามๆ ได ้บริเวณปราสาททางดา้นทิศตะวนัออก
จะมีสวนญ่ีปุ่ นตั้งอยู่ ซ่ึงภายในจะแบ่งออกเป็น 3 โซนใหญ่ๆ คือ ส่วนท่ีเป็นสวนแบบญ่ีปุ่ น ส่วนท่ี
เป็นอาคารไมต้ั้งอยู่ริมบึงของสวนท่ีเอาไวน้ั่งจิบชา ชมสวน พร้อมกับวิวปราสาทด้วย และส่วน
สุดทา้ยท่ีจะเป็นพิพิธภณัฑข์นาดยอ่มใหไ้ดเ้ขา้ไปชมเพลินๆ กนัอีกดว้ย 
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 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์มังงะคิตะคิวชู (Kitakyushu Manga Museum) พิพิธภณัฑ์การ์ตูนคิ
ตะคิวชูไม่ไดแ้ค่มีหนงัสือการ์ตูนให้อ่าน พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีตั้งอยู่บนชั้น 5 และ 6 ของอาคารพาณิชย ์
"Aruaru City" (あるある City) ซ่ึงมีร้านคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกมส์ และอนิเมะตั้งอยู่มากมาย ภายใน
พิพิธภณัฑมี์การจดัแสดงมากมาย  ท าใหเ้ราไดรู้้ และสนใจในการ์ตูนมากยิง่ขึ้น 
น าท่านสู่ เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของญ่ีปุ่ น เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของเกาะคิวชู จนอาจจะเรียกไดว้่าเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคคิวชูเลย อีกทั้งฟูกุโอกะยงัเป็นเมือง
หนา้ด่านเพราะมีสนามบินนานาชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะคิวชูดว้ย แต่ถึงแมเ้มืองน้ีจะเป็นเมืองใหญ่ 
และมีความเจริญครบครันก็ตาม แต่ก็ยงัมีบรรยากาศท่ีดูสบายๆ ไม่อึดอดัเหมือนกบัเมืองอ่ืนๆ ของ
ญ่ีปุ่ น ดว้ยระบบการขนส่งท่ีดี ถนนหนทางท่ีกวา้งขวาง ความสะอาด ปลอดภยัของเมือง และความ
เป็นมิตรของผูค้นท่ีน่ี จนท าใหติ้ดหน่ึงในเมืองท่ีน่าอยูม่ากท่ีสุดในโลกดว้ย 

ค ่ำ  อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
  พกัที่  NISHITETSU GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่ำ  

วันท่ีส่ี ศำลเจ้ำดำไซฟุ – ถ่ำยรูป กนัดั้มฟุกุโอกะ – เท็นจิน 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือที่ 8) 

น าท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ำดำไซฟุ ศาลเจา้ชินโตอนัเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้น
ในปีค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแด่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินดา้นวรรณคดีจีนและการศึกษา ซ่ึงไดรั้บ
การยกย่องให้เป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญา จึงมีนกัเรียนนิสิตนกัศึกษามากมายมากราบไหวข้อพรเพื่อ
ความส าเร็จการศึกษาไม่เวน้ในแต่ละวนั รูปป้ันววัหนา้ศาลเจา้ เช่ือกนัว่าถา้ลูบตามส่วนต่างๆ เราจะ
มีสุขภาพดีท่ีบริเวณนั้นๆไปดว้ย ถา้ลูบตรงบริเวณหัว ลูบเขาก็จะมีหวัดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดิน
อธิษฐานขา้มสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผา่นอดีตไปปัจจุบนั และสู่อนาคตแห่ง
ความส าเร็จ ท่ีส าคญัอีกแห่ง คือ ตน้บ๊วย หลากหลายพนัธุ์กว่า 6 ,000 ตน้เจริญเติบโตอยู่ทุกแห่ง
ภายในวดั ท าใหบ้รรยากาศแสนร่ืนรมย ์ระหวา่งทางเขา้ออกศาลเจา้หากท่านสังเกตุจะมีน ้ าเตา้แขวน
อยู่เต็มไปหมด ซ่ึงเช่ือกนัว่าถา้เขียนช่ือเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน ้ าเตา้แลว้เทพเจา้จะคุม้ครองเด็กให้
ปลอดภยั อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองกว่า 100 แห่งบริเวณหนา้วดั ห้ามพลาด ขนมอุเมะกา
เอะ โมจิ (โมจิไส้บ๊วย) ซ่ึงเป็นขนมท่ีขึ้นช่ือของสถานท่ีแห่งน้ี 
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น าท่านสู่บริเวณดา้นหนา้ของศูนยก์ารคา้ Mitsui Shopping Park LaLaport ในเมืองฟุกุโอกะ ถ่ำยรูป
กับ กันดั้มฟุกุโอกะ เป็นกนัดั้มขนาดเท่าของจริงขยบัไดต้วัใหม่ กนัดั้มดงักล่าวคือ RX-93ff V Nu 
Gundam (นิวกนัดั้ม) ของอามุโร่ เรย ์จากอนิเมะโมบิลสูทกนัดั้ม ชาร์ เคาน์เตอร์ แอทแทค มีความสูง
ประมาณ 25 เมตร และมีน ้าหนกัประมาณ 80 ตนั สามารถขยบัใบหนา้หนัไปมา และขยบัแขนขึ้นลง
ได้ ประกอบกับการใช้เทคนิคแสงสีเสียงเพื่อเพิ่มความอลังการมากยิ่งขึ้ น นอกจากน้ีภายใน
ศูนย์การค้า Mitsui Shopping LaLaport ยังมีการจัด Gundam Park แหล่งรวมความบันเทิงเต็ม
รูปแบบส าหรับสาวกกันดั้ ม อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นร้านจ าหน่ายกันพลา ท่ีถูกออกแบบให้
เหมือนกบัสเปซโคโลน่ีในเร่ืองกนัดั้ม พื้นท่ีส าหรับนัง่ต่อกนัพลา และพื้นท่ีส าหรับจดังานอีเวนท์
หรือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงนิทรรศการขอ้มูลเก่ียวกบักนัดั้ม เป็นตน้ 

 
เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  (ม้ือที่ 9) 
บ่ำย น าท่านชอ้ปป้ิง “เท็นจิน” ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของฟุกุโอกะ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่าย

ซ้ือของท่ีระลึกอย่างจุใจกบัแบรนด์เนมมากมายและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงด้วย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้แบรนด์เนม เส้ือผา้



SHPKGFUK1 ฟุกุโอกะ คินตะควิชู 5 วนั 4 คืน ต.ค.-ธ.ค. 65 / 140922                                                                                       11  

แฟชั่นส าหรับวัย รุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดังของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ  อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 

  พกัที่  NISHITETSU GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่ำ  
วันท่ีหก ส่งออกสนำมบินฟุกุโอกะ  
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือที่ 10) 

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับ
กรุงเทพฯ 

......... น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน............ เท่ียวบินท่ี ............... 

......... น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........    
 

********ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร********   
         

 
       ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำก

ทำงบริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 
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อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง  DOUBLE BED 
แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทาง
บริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  
3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัรูปแบบการจดั
หอ้งพกัของโรงแรมนั้นๆ 
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2. ค่ำอำหำร 10 ม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ และ น ้าด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด  
3.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4.   ค่ำประกันอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วย รวมถึงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID-19) กรณีเข้ำรักษำในโรงพยำบำล

เท่ำนั้น !!!  ระหว่ำงกำรเดินทำง กรณีเสียชีวิต ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 
500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกนัทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั, ค่ำธรรมเนียมน ้ำมัน และค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง  
2. ค่ำวีซ่ำญ่ีปุ่น  
3. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
4. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเช้ือ RT-PCR ตอ้งตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอยา่งนอ้ย 72 ชัว่โมง 
5. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
6. ค่ำทิปไกด์, คนขับรถ ตำมควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 
7. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) กรณี
ลูกค้ำท ำกำรจองก่อนวันเดินทำงภำยใน 30 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเกบ็ค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน  

2. เม่ือท่ำนช ำระเงินไม่ว่ำจะท้ังหมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่ำงๆ ท่ีได้
ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

3. ช ำระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทำง 30 วัน (ไม่นับรวมวันเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร) 
4. ส่งรำยช่ือส ำรองท่ีน่ัง ผู้เดินทำงต้องส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง (Passport) โดยเซ็นช่ือพร้อมยืนยันวว่ำต้องกำร

เดินทำงท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกบัใครบ้ำง, เบอร์โทร // [หำกไม่ส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง (Passport) มำให้
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยอันเกิดจำกควำมผิดพลำดจำกกำรสะกดช่ือ -นำมสกุล และ
อ่ืนๆ  

กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกดิขึน้จริง 
    ในกรณีท่ีวันเดินทำงตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน 45 วัน 
    แจ้งยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของค่ำทัวร์ โดยหักค่ำใช้จ่ำยตำมจริง เช่น ค่ำโรงแรม และ
ค่ำใช้จ่ำยจ ำเป็นอ่ืนๆ 

    แจ้งยกเลกิก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท่ีช ำระแล้วท้ังหมด 
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 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบตำมเง่ือนไขของรำยกำรทัวร์ ออกเดินทำง 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ 
โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแลว้ 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

ในกรณีท่ีพาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราป๊ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่
สามารถใช้เดินทางได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษทัไดมี้การช าระ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแลว้ 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือ
ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 
 

** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง
บริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 


