รหัสโปรแกรม : 24201 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

วันที่

โปรแกรมทัวร์
เช้า

1.

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

2.

ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น - เมืองเบปปุ - บ่อนรกทะเลเดือด - บ่อโคลนเดือด ชิมไข่
ออนเซ็น – หมูบ่ า้ นยูฟุอิน – ทะเลสาบคินริ น - เมืองคุมาโมโตะ - ถนนช้อปปิ้ ง - แช่ออน
เซ็น
ปราสาทคุมาโมโตะ - คุมะมงสแควร์ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - สตาร์บคั ส์ สาขาดาไซฟุ - กันดั้ม
ฟุกุโอกะ ห้างLaLaport - สตรี ทฟู้ดฮากาตะ

3.

4.

ช้อปปิ้ งดิวตี้ฟรี - เมืองเก่าฮากาตะ - วัดโทโชจิ – อิชิรันรางเม็งข้อสอบ - โทสุ พรี เมียม
เอาท์เล็ต - ชายหาดอิโตะชิมะ หินคู่รักเมโทอิวะ - ฟุกุโอกะทาวเวอร์ – ช้อปปิ้ งย่านเทนจิ

5.

ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ - ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ขาไป
ขากลับ

อาหาร
เที่ยง เย็น

โรงแรม

แนะนา Toyoko Inn Kumamoto

หรื อเทียบเท่า
★★★
แนะนา Comfort Hotel Hakata
หรื อเทียบเท่า
★★★
แนะนา Comfort Hotel Hakata
หรื อเทียบเท่า
★★★

VZ 810 BKK - FUK
เวลา 00.45น. – 08.10น.
VZ 811 FUK - BKK
เวลา 09.10น. – 12.50น.
สัมภาระโหลดใต้ เครื่ อง 20 KG. ถือขึน้ เครื่ อง 7 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับสายการบิน)

Day 1 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน VietJet โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้
การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ
00.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน VZ 810

Day 2 ท่ าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น - เมืองเบปปุ - บ่ อนรกทะเลเดือด - บ่ อโคลนเดือด ชิมไข่ออนเซ็น – หมู่บ้านยูฟุอนิ –
ทะเลสาบคินริน - เมืองคุมาโมโตะ - ถนนช้ อปปิ้ ง – แช่ ออนเซ็น
08.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.)
เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ อยู่ชายฝั่งทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของเมืองฟุกุโอกะ ถือเป็ นเมืองที่มีบ่อน้ าร้อนธรรมชาติมาก
ที่สุดในญี่ปุ่น จนได้ชื่อว่าเป็ น “เมืองหลวงออนเซ็นของญี่ปุ่น” มีแหล่งน้ าแร่ จากธรรมชาติกระจายอยูท่ วั่ ไป เนื่องจากสถานที่ต้งั ของเมืองนี้อยู่
ใกล้กบั ภูเขาไฟอะโสะและขณะนัง่ รถผ่านหรื อมองจากมุมสู งจะเห็นควันสี ขาวพวยพุ่งขึ้นมาเหนือหลังคาบ้านเต็มไปหมด วิวที่มีไอน้ าร้อนพวย
พุ่งขึ้นมาจากจุดต่างๆของเมืองในช่วงโพล้เพล้ของวัน ไอน้ าสี ขาวกับแสงสุ ดท้ายสี ทองของวันถูกยกให้เป็ นวิวที่สวยที่สุดวิวหนึ่งของญี่ปุ่นเลย
เยี่ยมชม ยูมิ จิโกกุ (บ่ อนรกทะเลเดือด) เป็ น1ใน8 ของน้ าพุร้อนของทัวร์ ขมุ นรกเบปปุจิโกกุ บ่อน้ าร้อนสี ฟ้าอมเขียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ น
บ่อน้ าร้อนที่สวยที่สุดในบรรดาบ่อน้ าร้อนแปลกในเมืองนี้ ซึ่งมีน้ าเป็ นสี ฟ้าและมีส่วนผสมของโคบอลต์ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขา Tsurumi
เมื่อ 300 ปี ก่อน สี ของน้ าพุร้อนที่เป็ นเอกลักษณ์จึงได้ชื่อว่า Umi ซึ่ งแปลว่า ทะเล ในภาษาญี่ปุ่น แต่อุณหภูมิของน้ าพุร้อนค่อนข้างสู งมาก
ประมาณ 98C น้ าพุร้อนดังกล่าวที่เย็นลงใช้สาหรับการทา ashi-yu ซึ่ งเป็ นการจุ่มเท้าลงในน้ าพุร้อน และเมื่อเดินเข้าไปยังทางเข้าของ ยูมิ จิโกกุ
ท่านจะเห็นสวนที่สวยงามพร้อมกับบ่อที่มีน้ าสี เขียวใสและมี Victoria amazonata และ water lilies บานสะพรั่งอยู่ภายในบ่อ น้ าพุร้อนจะไหล
ผ่านภายในท่อที่ติดตั้งอยูภ่ ายในบ่อ เพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิให้พอเหมาะกับการเติบโตของไม้ดอกเขตร้อน

นาท่านสู่ บ่ อโคลนเดือด ชิมไข่ ออนเซ็น เป็ นโคลนเดือด จะเห็นฟองน้ าเดือดปุดๆตลอดเวลา มีบ่อย่อยอีก 2-3 บ่อ ชื่อบ่อนี้ได้มาจากโคลนที่อยู่
ในบ่อเกิดการเดือด ลักษณะเป็ นลูกกลมคล้ายศีรษะพระที่โกนผม โคลนในบ่อมีลกั ษณะคล้ายน้ าปูนเปี ยก แต่ละบ่อมีโคลนเดือดขึ้นมาหลายวง
ควันดูไม่มากเมื่อเปรี ยบเทียบกับบ่ออื่น มีบ่อน้ าร้อนให้แช่เท้าได้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หมู่บ้านยูฟูอนิ ฟลอร์ รัล หรื อ หมูบ่ า้ นดอกไม้ยฟุ ูอิน ที่มีตน้ แบบมาจากคอทสโวลด์สที่องั กฤษ ถือเป็ นหมู่บา้ นจาลองสไตล์ยโุ รปที่มีกลิ่นอาย
ยุโรปโบราณที่สวยสุ ดแห่งหนึ่งในโลก บ้านอิฐที่แสนคลาสสิ คเรี ยงรายอยูบ่ นถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ได้รั บ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก ซึ่งเหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรู ปเพราะให้บรรยากาศแบบสบายๆ ภายในบริ เวณประกอบด้วย
สวนหย่อม ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็ นเอกลักษณ์ของเล่น ของสะสมทั้งญี่ปนและต่
ุ่
างประเทศ

สุ ดทางของย่านร้านค้าหมูบ่ า้ นยูฟอู ินจะพบกับ ทะเลสาบคินริน นับว่าเป็ นจุดที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความสวยงามของผืนน้ าในทะเลสาบ
เเห่งนี้กนั เป็ นอย่างมากในเเต่วนั เเละเป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความเป็ นชนบทของคิวชูอีกด้วย นับว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวระดับเเลนด์
มาร์คเลยก็ว่า โดยน้ าในทะเลสาบเเห่งนี้น้ นั มาจากน้ าพุร้อนทาให้อณ
ุ หภูมิของทะเลสาบนั้นอุน่ อยูต่ ลอดเวลาเลยทีเดียวเเละในช่วงเช้านั้นผิวน้ า
จะคลายความร้อนออกมาทาให้เกิดเป็ นไอน้ าที่ลอยขึ้นมาเป็ นหมอกที่มีความงดงามเป็ นอย่างยิ่ง โดยนักท่องเที่ยวจะนิยมมาชมความสวยงาม
ของทะเลสาบในช่วงเช้าเพื่อจะได้ชมหมอกที่ลอยอยูเ่ หนือทะเลสาบเเห่งนี้อีกด้วย นับว่ามีบรรยากาศที่ดีเป็ นอย่างมากเลยก็ว่าได้
นาท่าเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโตะ เพื่อไปยัง ถนนช้ อปปิ้ งชิโมโทริ เป็ นย่านช้อปปิ้ งที่มีศนู ย์กลางอยูท่ ี่ตลาดในร่ มชิโมโทริ อยูใ่ กล้กบั ปราสาทคุมา
โมโตะจึงเป็ นทาเลที่สะดวกสาหรับการเที่ยวชม ในถนนช็อปปิ้ งซึ่งเป็ นศูนย์กลางของแฟชัน่ แห่งนี้มีร้านค้าที่มีสินค้าเกี่ยวกับแฟชัน่ มากมาย เช่น
เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า ฯลฯ นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองของอร่ อยที่มีร้านอาหารมารวมกันมากมาย เช่น อาหารท้องถิ่นเช่นเนื้อม้าและราเม็งคุมาโม
โตะ ร้านกาแฟ และอื่นๆ
ค่า อิสระรับประทานอาหารคา่ ย่านถนนช้ อปปิ้ ง
หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้ แช่ ออนเซ็ น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจะทาให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตและให้ผิวพรรณสวย (แช่ครั้งละ
ประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่ โมง)
พัก Toyoko Inn Kumamoto หรือเทียบเท่ า

Day 3 ปราสาทคุมาโมโตะ - คุมะมงสแควร์ - ศาลเจ้ าดาไซฟุ - สตาร์ บัคส์ สาขาดาไซฟุ - กันดั้มฟุกุโอกะ ห้ างLaLaport สตรีทฟู้ดฮากาตะ
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ปราสาทคุมาโมโตะ ในญี่ปุ่นเป็ นปราสาทที่สวยงามที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้ ตัวปราสาทได้รับความเสี ยหายจากเหตุแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.
2016 ปัจจุบนั ก็ยงั อยูร่ ะหว่างการบูรณะซ่อมแซม แต่ก็เริ่ มกลับคืนสู่สภาพที่สวยงามแล้ว การบูรณะฟื้ นฟูสภาพกาลังดาเนินไปอย่างดี จนหอ
ปราการหลักซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของปราสาทจะถูกเปิ ดให้ผคู ้ นมาชมเฉพาะภายนอกได้ในเดือนตุลาคม 2019
คุมะมงสแควร์ ตั้งอยูบ่ ริ เวณใจกลางของเมืองคุมาโมโตะ จังหวัดคุมาโมโตะ นอกจากจะเป็ นสถานที่ทางานของคุมะมงแล้ว ยังมีคาเฟ่ และร้าน
ขายของที่ระลึก จึงเป็ นสถานที่ห้ามพลาดสาหรับคนรักคุมะมงเลยล่ะค่ะ ที่นี่ยงั มีศนู ย์บริ การข้อมูลท่องเที่ยวและกิจกรรมน่าสนใจของจัง หวัดคุ
มาโมโตะอีกด้วยนะคะ

เดินทางสู่... ศาลเจ้ าดาไซฟุเท็มมังกู แลนด์มาร์กหลักแห่งหนึ่งประจาเมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่าพันปี ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคเฮ
ฮัน ซึ่ งจุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกนั้นคือเพื่อสักการะ สุ กาวะระ มิซิซาเนะ นักวิชาการ นักการเมืองและนักเขียนที่ทรงอิทธิ พล
ที่สุดคนหนึ่งในยุคเฮฮัน จนคนญี่ปุ่นยกให้เป็ นเทพเจ้าแห่ งการศึกษา ต่อมาเกิดเป็ นศาลเจ้าเท็มมังที่กระจายไปทัว่ ประเทศญี่ปุ่น กว่า 12,000
สาขา โดยมีศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกูเป็ นศาลเจ้าหลัก พื้นที่โดยรอบของศาลเจ้ายังมีสถาปั ตยกรรมที่น่าสนใจมากมาย อีกทั้งยังเป็ นจุดชมดอก
บ๊วยที่งดงามที่สุดประจาเมือง ทาให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้หนาแน่นทุกวันและยังเป็ นพื้นที่หลักในการจัดพิธีกรรมทาง
ศาสนาและเทศกาลสาคัญๆที่สืบทอดกันมายาวนาน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สตาร์ บัคส์ สุดเก๋ สาขาดาไซฟุ โดดเด่นด้านการออกแบบ ใช้ไม้ท่อนกว่า2000ท่อนมาตกแต่งร้าน โดยได้แนวคิดมาจากศาลเจ้า ให้ความรู ้สึก
อบอุ่นเพราะเหมือนเราถูกโอบล้อมไว้ดว้ ยธรรมชาติ
นาท่านสู่ กันดั้มฟุกุโอกะ ห้ าง LaLaport กันดั้มขนาดเท่าของจริ งขยับได้ตวั ใหม่ที่ต้งั อยูบ่ ริ เวณด้านหน้าของศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park
LaLaport ในเมืองฟุกุโอกะ กันดั้มดังกล่าวคือ RX-93ffν Nu Gundam (นิวกันดั้ม) ของอามุโร่ เรย์ จากอนิเมะโมบิลสู ทกันดั้ม ชาร์ เคาน์เตอร์
แอทแทค มีความสู งประมาณ 25 เมตร และมีน้ าหนักประมาณ 80 ตัน สามารถขยับใบหน้าหันไปมาและขยับแขนขึ้นลงได้ ประกอบกับการใช้
เทคนิคแสงสี เสี ยงเพื่อเพิ่มความอลังการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ภายในศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park LaLaport ยังมีการจัด Gundam Park
แหล่งรวมความบันเทิงเต็มรู ปแบบสาหรับสาวกกันดั้มอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็ นร้านจาหน่ายกันพลา ที่ถูกออกแบบให้เหมือนกับสเปซโคโลนี่ใน
เรื่ องกันดั้ม พื้นที่สาหรับนัง่ ต่อกันพลา และพื้นที่สาหรับจัดงานอีเวนท์หรื อกิจกรรมต่างๆ รวมถึงนิทรรศการข้อมูลเกี่ยวกับกันดั้ม เป็ นต้น

สตรีทฟู้ดฮากาตะ Yatai Street Food ยะไต หรื อบางคนเรี ยกยาไต เป็ นคาภาษาญี่ปุ่น หมายถึง แผงลอย เพิงหรื อซุม้ ขายอาหาร บางร้านอาจเปิ ด
โล่ง บางร้านอาจติดม่านล้อม บางร้านอาจนาฉากมากั้นเป็ นห้องเลยก็มีเช่นกัน เมนูที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ โอเด้ง ราเมน ยากิโซบะ เกี๊ยวซ่า ฯลฯ
แต่ละร้านสามารถจุลูกค้าได้ประมาณ 6-10 คน ส่วนใหญ่เปิ ดตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงตี 3 โดยย่านที่มียะไตเป็ นจานวนมากและมีชื่อเสี ยงที่สุดใน
ญี่ปุ่นคือบริ เวณนากาสุ (Nakasu) เขตฮากาตะ
ค่า เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งอิสระรับประทานนอาหาร ณ Yatai Street Food
พัก Comfort Hotel Hakata หรือเทียบเท่ า

Day 4 ช้ อปปิ้ งดิวตีฟ้ รี - เมืองเก่าฮากาตะ - วัดโทโชจิ – อิชิรันรางเม็งข้อสอบ - โทสุ พรีเมียมเอาท์ เล็ต - ชายหาดอิโตะชิมะ
หินคู่รักเมโทอิวะ - ฟุกุโอกะทาวเวอร์ - ช้ อปปิ้ งย่านเทนจิ
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระช้อปปิ้ ง... ดิวตีฟ้ รี แหล่งช้อปปิ้ งแหล่งปลอดภาษี สิ นค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่ องสาอางค์กระเป๋ า,กล้องถ่ายรู ปหรื อจะเป็ น
น้ าหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่ นไม่มีขายในประเทศไทย รวมทั้งมีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดงั ให้เลือก
มากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA
นาท่านสู่ เมืองเก่าฮากาตะ เป็ นส่วนหนึ่งของจังหวัดฟุกุโอกะ ในภูมิภาคคิวชู เป็ นเมืองขนาดกะทัดรัด ก่อนหน้านี้เพิ่งได้รับเลือกจากนิตยสาร
Monocle ของประเทศอังกฤษ ให้เป็ นอันดับที่ 14 ของการจัดอันดับ 25 เมืองที่อยูอ่ าศัยง่ายที่สุดของโลก ชม วัดโทโชจิ หรื อมีอีกชื่อหนึ่งว่า นาน
กาคุซนั นับเป็ นวัดที่ต้งั อยูใ่ นตัวเมืองฟูกุโอกะที่โดดเด่นมากอีกวัดหนึ่ง ทั้งการที่เป็ นวัดหลักของศาสนาพุทธนิกายชินกอนของภูมิภาคคิวชูและ
ยังเป็ นวัดที่เก่าแก่มากๆ แห่งหนึ่งของญี่ปนอี
ุ่ กด้วย ซึ่งวัดนี้น้ นั ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันโดยพระชื่อดังสุ ดๆของยุคนั้นนามว่า โคโบไดชิ สิ่ งที่
ทาให้วดั แห่งนี้มีชื่อเสี ยงมากๆ อีกประการก็คือมีพระพุทธรู ปนัง่ ทาจากไม้แกะสลัก สู งถึง 10.8 เมตรและหนักมากกว่า 30 ตัน ว่ากันว่าเป็ น
พระพุทธรู ปนัง่ ทาจากไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น หรื อที่หลายๆ คนจะรู ้จกั กันในชื่อ ฟูกุโอกะ ไดบุสสึ หรื อพระใหญ่แห่งฟูกุโอกะ

อิชิรันรางเม็งข้ อสอบ มาถึงประเทศญี่ปุ่นถ้าไม่ได้ทานราเม็งอันเป็ นอาหารขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนจะขาดอะไรไปอย่างเหมือนกัน ร้าน
นี้มีชื่อว่าร้าน “อิชิรัน(Ichiran)” ราเม็งข้อสอบที่มีอยูห่ ลายสาขาทัว่ ญี่ปุ่น ถ้าวัดจากทางญี่ปุ่นแล้วนั้น อิชิรันนั้นคือร้านราเม็งแถวหน้าของ
ประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่ องของรสชาติอย่างมาก โดยเฉพาะสู ตรการเคี่ยวน้ าซุปสาหรับราเม็ง และเส้นราเม็งยังเหนียวนุ่มมากอีกด้วย
กล่าวกันว่ารสชาติความอร่ อยนี้ถูกส่งตรงและถ่ายทอดจากต้นตระกูลของร้านที่ถ่ายทอดเคล็ดลับการปรุ งราเม็งจากรุ่ นสู่รุ่น ทาให้ร้านนั้นเปิ ดมา
นานตั้งแต่ยคุ 60 จวบจนกระทัง่ ปัจจุบนั
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ อิชิรันรางเม็ง (Voucher ราเม็งข้อสอบ 1,000 เยน/ท่าน)
นาท่านแวะช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งนึงของคิวชู โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์ เล็ต ตั้งอยูท่ ี่เมืองซากะซึ่งอยูไ่ ม่ไกลจากฟูกุ
โอกะ โดยเอ้าท์เล็ตแห่งนี้สินค้าจะมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ระดับพรี เมี่ยมจนไปถึงทัว่ ๆไป มีร้านค้าของแบรนด์ช้ นั นาและแบรนด์ทอ้ งถิ่น
มากกว่า 150 ร้าน ให้เลือกช้อปกันแบบจุใจพร้อมโปรโมชัน่ ตลอดทั้งปี สิ นค้ามีครบทั้งผูห้ ญิง ผูช้ ายและเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า
กระเป๋ า เครื่ องสาอางค์ อย่าง Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย

ชายหาดอิโตะชิมะ อยูท่ ่ามกลางแสงแดดสดใส หาดทรายงามและพลุกพล่านไปด้วยคนเล่นเซิร์ฟพร้อมจุดปี นเขาสุ ดตระการตา โดยอยูห่ ่างจาก
ใจกลางเมืองไม่ถึงหนึ่งชัว่ โมง เป็ นแหล่งรวมสุ ดยอดคาเฟ่ ริ มหาดมากมาย มีร้านขายอุปกรณ์เล่นเซิร์ฟสองสามร้านที่คุณสามารถเช่ากระดาน
เซิร์ฟ บอดี้บอร์ด และสแตนด์อพั แพดเดิลบอร์ด และยังเป็ นที่ต้งั ของ เมโอโตะ อิวะ หรื อ หินคู่รักเมโทอิวะ ซึ่งเป็ นหินสองก้อนที่เชื่อมกันด้วย
เชือก ผูค้ นนิยมแวะมาถ่ายภาพจุดนี้
เดินทางสู่ ฟุกุโอกะทาวเวอร์ (ถ่ายภาพด้านนอก) เป็ นหอคอยสู ง 234 เมตรที่สร้างขึ้นในปี 1989 ภายนอกหอคอยที่ปดู ว้ ยกระจกกว่า 8000 บาน ที่
สาคัญจุดชมวิวฟุกุโอกะทาวเวอร์แห่งนี้ ได้รับโหวตให้ติด 1 ใน 100 จุดชมวิวยามค่าคืนที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปนอี
ุ่ กด้วย จุดชมวิวของที่นี่มี
ชื่อว่า “SKY View 123” ที่ความสู ง 123 เมตร นอกจากทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังสามารถชมวิวเมืองฟุกุโอกะและทะเลได้แบบ 360 องศาเลย
ทีเดียว ทาให้ที่นี่กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมูน่ กั ท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนฟุกุโอกะไปโดยปริ ยาย และอีกหนึ่งไฮไลต์ของจุดชมวิว
ที่นี่ก็คือการประดับประดาไฟยามค่าคืน ด้านนอกมีการฉายภาพประดับไฟตัวตึกอย่างสวยงามและมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเทศกาลต่างๆ
ตลอดทั้งปี อีกด้วย

อิสระช้ อปปิ้ งย่านเทนจิน อีกแหล่งช้อปปิ้ งชั้นแนวหน้าบนเกาะคิวชูที่พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด ย่านเทนจิถือเป็ นถนนสายหลักที่ต้งั อยูใ่ จกลาง
เมืองฟุกุโอกะ มีถนนที่เชื่อมทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินทั้งสองสายของเมือง จึงทาให้ยา่ นเท็นจินเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเมืองฟุกุ
โอกะ ที่มีท้งั ศูนย์การค้า ห้างสรรพสิ นค้า ร้านรวงมากมาย รวมทั้งยังเป็ นที่ต้งั ของธนาคารพาณิ ชย์ที่สาคัญๆและออฟฟิ ศสานักงานอีกด้วย
นอกจากนี้ก็ยงั มีร้านกาแฟและร้านอาหารหลากหลายสไตล์ไว้ตอ้ นรับนักท่องเที่ยว
ค่า เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งอิสระรับประทานนอาหาร ณ ย่านเทนจิ
พัก Comfort Hotel Hakata หรือเทียบเท่ า

Day 5 ท่ าอากาศยานฟูกูโอกะ – ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานฟูกูโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้ ง เลือกซื้ อของฝาก ของที่ระลึกได้
ภายในสนามบิน
09.10 น.

เหินฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบิน VietJet โดยเที่ยวบิน VZ 811

12.50 น.

เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจาสุ ดประทับใจ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้ านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้ สอดคล้องกับสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทาง ทั้งนีเ้ ราจะคานึงถึงลูกค้าส่ วนใหญ่ เป็ นหลัก
หากลูกค้าท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรื อ เวลาบิน

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
08 – 12 กันยายน 65
15 – 19 กันยายน 65
22 – 25 กันยายน 65
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 65
06 - 10 ตุลาคม 65
20 - 24 ตุลาคม 65
(วันปิ ยมหาราช)

25 - 29 ตุลาคม 65

ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักเดี่ยวเพิม่
พัก2-3ท่ าน/ห้ อง
ไม่ มีเตียง
(ราคาต่ อ
(ราคาต่ อท่ าน)
(ราคาต่ อท่ าน)
ท่ าน)
21,777.24,777.24,777.25,777.26,777.-

21,777.23,777.23,777.24,777.25,777.-

5,577.5,577.5,577.5,577.5,577.-

28,777.-

27,777.-

5,577.-

26,777.-

25,777.-

5,577.-

หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

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

