
#12791 ทัวรญ่ีปุน ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน ศาลเจาดาไซฟุ
เทมมังงุ บอนํ้าพุรอนขุมนรกทั้งแปด บิน XJ
ทัวรญี่ปุน ฟุกุโอกะ คิวชู เบปปุ ซากะ หมูบานยุฟุอิน วัดนาริตะซังคุรุเมะ ศาลเจายู
โทคุอินาริ อิสระชอปปงหรือทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจาดาไซฟุ - เบปปุ - หมูบานยูฟูอิน - บอน้ํารอนจิโค
กุ - ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือบอน้ําแรสีเลือด - บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ - บุฟเฟตปูยักษ - ออน
เซ็น

  

BEPPU
SEIFU
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจายูโตะคุอินาริ - โทสุ พรีเม่ียม เอาทเลต   

AZ
HOTEL ,
FUKUOKA
หรือเทียบ
เทา

4 อิสระทองเที่ยวฟุกุโอกะ   

AZ
HOTEL ,
FUKUOKA
หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจาดาไซฟุ - เบปปุ -
หมูบานยูฟูอิน - บอน้ํารอนจิโคกุ - ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือบอน้ําแร
สีเลือด - บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง **

ขอควรทราบ: ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับ
และจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3
เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ: ประเทศ
ญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

23.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน Thai Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ636 **
ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง **

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

07.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีป ุน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง) หลังผาน
ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย

นําทานเดินทางสูเมือง ฟุกุโอกะ (Fukuoka) เมืองเล็กๆ ของประเทศญ่ีป ุน

นําทานเดินทางสู เมืองดาไซฟุ (Dazaifu) แลวนําทานชม ศาลเจาดาไซฟุ เทมมังงุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) วัด
ชินโตเกาแกและมีชื่อเสียงท่ีสุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นท่ีสถิตของเทพเจาแหงความรู จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว
ขอพร เพ่ือการศึกษาไมเวนแตละวัน ในฤดูใบไมผลิภายในวัดมีตนบวยนานาพันธมากกวา 6,000 ตนเจริญเติบโตอยางหนา

่ ่ ่ ่ ่



แนนท่ัวบริเวณวัด ใหบรรยากาศท่ีแสนรื่นรมย ดานหนาศาลเจามี รูปหลอวัวเทพเจา นอนเฝาอยูบนแทนดวยความเชื่อท่ีวา ถาลูบ
หัววัวแลวจะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง อิสระใหทานได “ชมและซ้ือ” สินคาของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคาพ้ืนเมืองท่ีรานคา
กวา 100 รานบริเวณหนาวัด

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองเบปปุ (Beppu)

นําทานเขาสู หมูบานยุฟุอิน (Yufuin) เป็นตนแบบของหมูบาน OTOP ของประเทศญ่ีป ุน และเมืองน้ีมีชื่อเสียง อีกอยาง
ในเรื่องของน้ําพุรอน ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin ทะเลสาบแหงน้ีท่ีเป็นจุดชมใบไมเปล่ียนสีท่ีงดงามอีกแหงหน่ึงของ
หมูบานยูฟูอินหมูบานยูฟูอินประกอบไปดวยรานคาขายของพ้ืนเมือง ผักและผลไมสด ของท่ีระลึก Handmade นารักๆ มากมาย

นําทานเดินทางสู บอน้ําพุรอน (Jigoku Meguri) หรือ บอน้ําพุรอนขุมนรกท้ังแปด เป็นบอน้ําพุรอนธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น
ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ

นําทานชม ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ บอน้ําแรสีเลือด น้ําแรสีแดงท่ีเกิดจากความมหัศจรรยของธรรมชาติ ท่ีน้ําแรใสบริสุทธิร์วม
ตัวกับแรธาตุตางๆ ภายในบอทําใหน้ําพุรอนกลายเป็นสีแดง

นําทานชม บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (UmiJigoku) ซ่ึงเป็น 1 ใน 8 บอน้ําพุรอน เป็นบอน้ํารอนสีฟาเหมือนน้ําทะเล (รวมคา
เขาชม 2 บอ)

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน

พักท่ี BEPPU SEIFU HOTEL หรือเทียบเทา

จากนั้น อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ

ฟุกุโอกะ

ศาลเจาดาไซฟุ

 เชา

เป็นสนามบินท่ีมีแครันเวย ดวยความท่ีถูกรายลอมดวยบานพักอาศัย สนามบินจึงปิดให
ทําการชวงเวลากลางคืน [4ทุม-7โมงเชา] เริ่มเปิดทําการ เมื่อปีพ.ศ.2555

เป็นเมืองติดอันดับ 1ใน 10 เมืองท่ีนาอยูท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือ
ของเกาะคิวชู เป็นเมืองท่ีประชากรคับค่ังท่ีสุดในเกาะน้ี

เป็นศาลเจาท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์สุดในเกาะคิวชู เพราะเป็นท่ีตั้งของหลุมศพของนักปราชญชื่อดัง
ของญ่ีป ุน ดังเรื่องการขอพรทางดานวิชาการ ดานการศึกษา นักเรียนนิยมมาขอพรเรื่อง
การสอบเขาศึกษาตอ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



เบปปุ

หมูบานยูฟูอิน

บอนํ้ารอนจิโคกุ

ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือบอนํ้าแรสีเลือด

บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ

เป็นเมืองเล็กบนเกาะคิวชู ท่ีชื่อดังเรื่องบอน้ํารอน ถาไดไปท่ีน่ีตองไดลงแชน้ําแรอุณหภูมิ
สูงเพ่ือสุขภาพ

เป็นหมูบานจําลองสไตลยุโรป มีกล่ินอายยุโรปโบราณ บานอิฐท่ีประดับประดาไปดวย
ดอกไมนานาชนิด ถือเป็นไฮไลทหน่ึงประจําเมืองยูฟุอิน เหมาะแกการเดินเลนและถายรูป
ภายในบริเวณประกอบดวยรานอาหาร รายขายของท่ีระลึก งานประดิษฐท่ีเป็นเอกลักษณ
ของเลน ของสะสมท้ังญ่ีป ุนและตางประเทศ

เป็นพ้ืนท่ีรวมบอน้ําพุรอนธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ แตละจุดประกอบ
ดวยแรธาตุท่ีเขมขนแตกตางกันไป เชน กํามะถัน แรเหล็ก โซเดียม คารบอเนต เรเดียม
เป็นตน และมีความรอนเกินท่ีจะลงอาบได ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญเมื่อ
ตองมาเยือนเปบบุ

เป็นบอน้ําแรสีแดงท่ีเกิดจากความมหัศจรรยของธรรมชาติ ท่ีน้ําแรใสบริสุทธิร์วมตัวกับแร
ธาตุตางๆ ภายในบอโดยเฉพาะแรเหล็กออกไซดท่ีทําใหน้ําพุรอนกลายเป็นสีแดงเลือด จึง
เป็นท่ีมาของชื่อท่ีฟังดูนากลัวน้ี

ชื่อของท่ีน่ีมีความหมายอีกอยางวา "ทะเลนรก" เป็นหน่ึงในแปดน้ําพุรอนของบอน้ําพุรอน
เปบบุ น้ําในบอมีสีน้ําเงินสวยอันเป็นเอกลักษณท่ีเกิดจากการผสมผสานของแรตางๆ
โดยเฉพาะแรโคบอลต น้ําในบอน้ีมีอุณหภูมิเกือบ 100 องศาเซลเซียส

บุฟเฟตปูยักษ คํ่า

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน



วันท่ี 3 วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจายูโตะคุอินาริ - โทสุ พรีเม่ียม
เอาทเลต

ออนเซ็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน

 BEPPU SEIFU HOTEL หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดนาริตะซังคุรุเมะ หรือเรียกยอๆวา วัดนาริตะซัง (Narita San Kurume) จุดเดนของวัดแหงน้ี
นั้นก็คือ รูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญ และยังถือเป็นรูปป้ันท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในญ่ีป ุนอีกดวย ภายในรูปป้ันน้ีนมีบันไดวนไป
สูหองสังเกตการณ ซ่ึงคุณสามารถชมทิวทัศนของภูเขา Unzen ได นอกจากน้ีท่ีวัดแหงน้ียังมีเจดียพุทธคยาแบบอินเดีย ซ่ึงถือ
เป็นหลังแรกในญ่ีป ุนดวย (ไมรวมคาเขาภายในอาคารทานละ 500 เยน)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู จังหวัดซากะ (Saga) เป็นจังหวัดเล็กๆ บนเกาะคิวชู

นําทานเดินทางสู ศาลเจายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) เป็นศาลเจานิกายชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะผูปกครอง
เมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ดานบนของตัวศาลเจา ก็เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึงโดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ ยามท่ีดอกซากุระ
บานสะพรั่ง และชวงฤดูใบไมรวง ท่ีใบไมจะเปล่ียนเป็นสีสมแดง สวนหนาศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมน้ําสายเล็กๆเป็นจุด
ถายภาพท่ีสวยงามเลยทีเดียว

นําทานเดินทางสู โทซุพรีเมี่ยมเอาทเล็ต (Tosu Premium Outlets) เป็นพ้ืนท่ีชอปป้ิงเอาทเล็ตขนาดใหญ มีรานคาของ
แบรนดชั้นนําและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปป้ิง

ท่ีพัก AZ HOTEL , FUKUOKA หรือเทียบเทา

วัดนาริตะซังคุรุเมะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดท่ีสรางโดยโคโบ ไดชิ ออกแบบตามประติมากรรมของจักรพรรดิซางะและรูปแบบ
ของมาโมรุ จุดเดนของวัดแหงน้ีนั้นก็คือ รูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญซ่ึงมีความสูงกวา
62 เมตร และยังถือเป็นรูปป้ันท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในญ่ีป ุนอีกดวย



วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวฟุกุโอกะ

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปป้ิง

ซากะ
เป็นจังหวัดเล็กๆ บนเกาะคิวชูโดยอยูระหวางจังหวัดฟุกุโอกะและจังหวัดนางาซากิ มีพ้ืนท่ี
ทางตอนเหนือและตอนใตท่ีติดกับทะเลจึงเป็นจังหวัดท่ีเต็มไปความอุดมสมบูรณของ
ธรรมชาติท่ีสวยงาม และมีสภาพอากาศท่ีสดใสเหมาะแกการทองเท่ียว มีชื่อเสียงในเรื่อง
ของเครื่องป้ันดินเผา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ศาลเจายูโตะคุอินาริ

โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเลต

 บาย

เป็นศาลเจานิกายชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะ ผูปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ
เป็นศาลเจาอินาริท่ีใหญและสําคัญเป็นอันดับ 3 ดานบนของตัวศาลเจา ก็เป็นจุดชมวิวท่ี
สวยงามอีกจุดหน่ึง โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ ยามท่ีดอกซากุระบานสะพรั่ง และชวงฤดู
ใบไมรวง ท่ีใบไมจะเปล่ียนเป็นสีสมแดง สวนหนาศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมน้ํา
สายเล็กๆเป็นจุดถายภาพท่ีสวยงามเลยทีเดียว ศาลเจาแหงน้ีเป็นท่ีประทับของเทพเจา
ศักดิส์ิทธิ ์ท่ีประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสําเร็จดาน
ธุรกิจ และความปลอดภัย

ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยท่ีราคาถูกจนแปลกใจ แหลงรวมพลของแบรนเนมชื่อดังจากท่ัว
โลก ท้ังแฟชั่นนําสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากท่ัวทุกคายท่ีพรอมใจกันมาลดราคา
กันอยางสุดๆ

 คํ่า  AZ HOTEL , FUKUOKA หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระใหทานไดทองเท่ียวตามอัธยาศัยภายในเมืองฟุกุโอกะ (ไมรวมคาเดินทาง)

***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ํา (เพ่ือไมรบกวนเวลาการชอปป้ิง) **

เชิญทานเพลิดเพลินกับอิสระชอปป้ิงตามแหลงชอปป้ิงชื่อดัง

ค่ํา

อิสระอาหารกลางวันและค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว

ท่ีพัก AZ HOTEL , FUKUOKA หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย

่ ่

อิสระทองเที่ยวฟุกุโอกะ
ฟุกุโอกะ(Fukuoka)เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับ 8 ของญ่ีป ุน เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของ
เกาะคิวชู จนอาจจะเรียกไดวาเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคคิวชูเลย อีกท้ังฟูกุโอกะยังเป็น
เมืองหนาดานเพราะมีสนามบินนานาชาติท่ีใหญท่ีสุดของเกาะคิวชูดวย แตถึงแมเมืองน้ีจะ
เป็นเมืองใหญ และมีความเจริญครบครันก็ตาม แตก็ยังมีบรรยากาศท่ีดูสบายๆไมอึดอัด
เหมือนกับเมืองอ่ืนๆของญ่ีป ุน ดวยระบบการขนสงท่ีดี ถนนหนทางท่ีกวางขวาง ความ
สะอาด ปลอดภัยของเมือง และความเป็นมิตรของผูคนท่ีน่ี จนทําใหติดหน่ึงในเมืองท่ีนา
อยูมากท่ีสุดในโลกดวย และเน่ืองจากนักทองเท่ียวท่ีจะมาเกาะคิวชู มักจะลงเครื่องบินท่ี
สนามบินของเมืองน้ี การแวะเท่ียวฟูกุโอกะซักวันสองวันจึงเป็นความคิดท่ีเขาทาไมนอย
โดยเฉพาะการชอปป้ิงตางๆกอนเดินทางกลับ เราจึงรวมเอาสถานท่ีทองเท่ียวฮิตๆของ
เมืองฟุกุโอกะเอาไวท้ังหมด 7 ท่ีสําหรับการเท่ียว 2 วันก็สามารถเก็บไดท้ังหมด

 คํ่า  AZ HOTEL , FUKUOKA หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา แบบ SET BOX

07.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X เท่ียวบินท่ี
XJ637 ** ไมมีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง **

11.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ

ทาอากาศยานดอนเมือง

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร แบบ SET BOX

เป็นสนามบินท่ีมีแครันเวย ดวยความท่ีถูกรายลอมดวยบานพักอาศัย สนามบินจึงปิดให
ทําการชวงเวลากลางคืน [4ทุม-7โมงเชา] เริ่มเปิดทําการ เมื่อปีพ.ศ.2555

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนการเดินทาง หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะ
ประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

- กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น  

- กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอน
การเดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง 

- กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย
5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

- อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวน
ใดได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง
การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนา
หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยู
ในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร
โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่อง
บินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

- เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์น
การเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน

่



หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด 

- ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หอง
พักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม
 

การชําระเงิน
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 5,000 บาท คาใชจายหลังหักคามัดจํา จะตองชําระ

ภายใน 30 วันกอนเดินทาง หากไมชําระเงินในวันและเวลาท่ีกําหนด ทางเราถือวาสละสิทธิใ์นการเดินทาง และคามัดจําไมสามารถขอ
คืนได

- กรณีตองการเปล่ียนชื่อผูเดินทาง กรุณาสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมกับทางบริษัทฯ อีกครั้ง

อัตรานี้รวม:
- คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษี

น้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณี
พิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ

- คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Thai Air Asia X ใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทอง
เครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจา
หนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

- คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

- คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกร
รมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน
อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

- คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

- คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

- คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน
รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

- คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

- คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

- คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

่ ่



- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

หมายเหตุ
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้ง

กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภา
ยในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผู
เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็ค
อิน **

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)** 

** ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญ่ีป ุน ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **

** บริษัทขอสงวนสิทธิ ์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 

การยกเลิก
 

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได หากลูกคายกเลิกการเดินทางจะไมสามารถขอคืนเงินคามัดจํา


