
 

  

รหัสโปรแกรม : 24201 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 



  



 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน VietJet โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้
การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

00.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบิน VZ 810 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  

 

 

2. ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญ่ีปุ่ น - เมืองเบปปุ - บ่อนรกทะเลเดือด - บอ่โคลนเดือด ชิมไข่
ออนเซ็น – หมูบ่า้นยฟูุอิน – ทะเลสาบคินริน - เมืองคุมาโมโตะ - ถนนชอ้ปป้ิง - แช่ออน
เซ็น 

  

แนะน า Toyoko Inn Kumamoto
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
3. ปราสาทคุมาโมโตะ - คุมะมงสแควร์ - ศาลเจา้ดาไซฟุ - สตาร์บคัส์ สาขาดาไซฟุ - กนัดั้ม

ฟุกุโอกะ ห้างLaLaport - สตรีทฟู้ดฮากาตะ 
  

แนะน า Comfort Hotel Hakata 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
4. ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี - เมืองเก่าฮากาตะ - วดัโทโชจิ – อิชิรันรางเมง็ขอ้สอบ - โทสุพรีเมียม

เอาทเ์ลต็ - ชายหาดอิโตะชิมะ หินคู่รักเมโทอิวะ - ฟุกุโอกะทาวเวอร์ – ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจิ 
  

แนะน า Comfort Hotel Hakata 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
5. ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

ขาไป VZ 810 BKK - FUK เวลา 00.45น. – 08.10น. 
ขากลบั VZ 811 FUK - BKK เวลา 09.10น. – 12.50น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 



 Day 2 ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญ่ีปุ่น - เมืองเบปปุ - บ่อนรกทะเลเดือด - บ่อโคลนเดือด ชิมไข่ออนเซ็น – หมู่บ้านยูฟุอนิ – 

ทะเลสาบคินริน - เมืองคุมาโมโตะ - ถนนช้อปป้ิง – แช่ออนเซ็น 

08.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) 

เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัโออิตะ อยู่ชายฝ่ังทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองฟุกุโอกะ ถือเป็นเมืองท่ีมีบ่อน ้ าร้อนธรรมชาติมาก
ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น จนไดช่ื้อว่าเป็น “เมืองหลวงออนเซ็นของญ่ีปุ่ น” มีแหล่งน ้ าแร่จากธรรมชาติกระจายอยูท่ัว่ไป เน่ืองจากสถานท่ีตั้งของเมืองน้ีอยู่
ใกลก้บัภูเขาไฟอะโสะและขณะนัง่รถผา่นหรือมองจากมุมสูงจะเห็นควนัสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาเหนือหลงัคาบา้นเตม็ไปหมด วิวท่ีมีไอน ้าร้อนพวย
พุ่งขึ้นมาจากจุดต่างๆของเมืองในช่วงโพลเ้พลข้องวนั ไอน ้าสีขาวกบัแสงสุดทา้ยสีทองของวนัถูกยกให้เป็นวิวท่ีสวยท่ีสุดวิวหน่ึงของญ่ีปุ่ นเลย 

เยี่ยมชม ยูมิ จิโกกุ (บ่อนรกทะเลเดือด) เป็น1ใน8 ของน ้ าพุร้อนของทวัร์ขมุนรกเบปปุจิโกกุ บ่อน ้ าร้อนสีฟ้าอมเขียวท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็น
บ่อน ้าร้อนท่ีสวยท่ีสุดในบรรดาบ่อน ้าร้อนแปลกในเมืองน้ี ซ่ึงมีน ้าเป็นสีฟ้าและมีส่วนผสมของโคบอลตท่ี์เกิดจากการระเบิดของภูเขา Tsurumi 
เม่ือ 300 ปีก่อน สีของน ้ าพุร้อนท่ีเป็นเอกลกัษณ์จึงไดช่ื้อว่า Umi ซ่ึงแปลว่า ทะเล ในภาษาญ่ีปุ่ น แต่อุณหภูมิของน ้ าพุร้อนค่อนขา้งสูงมาก
ประมาณ 98C น ้าพุร้อนดงักล่าวท่ีเยน็ลงใชส้ าหรับการท า ashi-yu ซ่ึงเป็นการจุ่มเทา้ลงในน ้าพุร้อน และเม่ือเดินเขา้ไปยงัทางเขา้ของ ยูมิ จิโกกุ 
ท่านจะเห็นสวนท่ีสวยงามพร้อมกบับ่อท่ีมีน ้ าสีเขียวใสและมี Victoria amazonata และ water lilies บานสะพร่ังอยู่ภายในบ่อ น ้ าพุร้อนจะไหล
ผา่นภายในท่อท่ีติดตั้งอยูภ่ายในบ่อ เพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิให้พอเหมาะกบัการเติบโตของไมด้อกเขตร้อน 



น าท่านสู่ บ่อโคลนเดือด ชิมไข่ออนเซ็น เป็นโคลนเดือด จะเห็นฟองน ้าเดือดปุดๆตลอดเวลา มีบ่อยอ่ยอีก 2-3 บ่อ ช่ือบ่อน้ีไดม้าจากโคลนท่ีอยู่

ในบ่อเกิดการเดือด ลกัษณะเป็นลกูกลมคลา้ยศีรษะพระท่ีโกนผม โคลนในบ่อมีลกัษณะคลา้ยน ้าปูนเปียก แต่ละบ่อมีโคลนเดือดขึ้นมาหลายวง 

ควนัดูไม่มากเม่ือเปรียบเทียบกบับ่ออ่ืน มีบ่อน ้าร้อนให้แช่เทา้ได ้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หมู่บ้านยูฟูอนิฟลอร์รัล หรือ หมู่บา้นดอกไมย้ฟูุอิน ท่ีมีตน้แบบมาจากคอทสโวลดส์ท่ีองักฤษ ถือเป็นหมู่บา้นจ าลองสไตลย์โุรปท่ีมีกล่ินอาย
ยโุรปโบราณท่ีสวยสุดแห่งหน่ึงในโลก บา้นอิฐท่ีแสนคลาสสิคเรียงรายอยูบ่นถนนสายเลก็ๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด ไดรั้บ
ความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ซ่ึงเหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูปเพราะให้บรรยากาศแบบสบายๆ ภายในบริเวณประกอบดว้ย
สวนหยอ่ม ร้านอาหาร ร้ายขายของท่ีระลึก งานประดิษฐ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเล่น ของสะสมทั้งญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ 



สุดทางของยา่นร้านคา้หมูบ่า้นยฟูอูินจะพบกบั ทะเลสาบคินริน นบัว่าเป็นจดุท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวชมความสวยงามของผืนน ้าในทะเลสาบ

เเห่งน้ีกนัเป็นอยา่งมากในเเต่วนัเเละเป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวไดสั้มผสักบัความเป็นชนบทของคิวชูอีกดว้ย นบัว่าเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวระดบัเเลนด์

มาร์คเลยก็ว่า โดยน ้าในทะเลสาบเเห่งน้ีนั้นมาจากน ้าพุร้อนท าให้อุณหภูมิของทะเลสาบนั้นอุ่นอยูต่ลอดเวลาเลยทีเดียวเเละในช่วงเชา้นั้นผิวน ้า

จะคลายความร้อนออกมาท าใหเ้กิดเป็นไอน ้าท่ีลอยขึ้นมาเป็นหมอกท่ีมีความงดงามเป็นอยา่งย่ิง โดยนกัท่องเท่ียวจะนิยมมาชมความสวยงาม

ของทะเลสาบในช่วงเชา้เพ่ือจะไดช้มหมอกท่ีลอยอยูเ่หนือทะเลสาบเเห่งน้ีอีกดว้ย นบัว่ามีบรรยากาศท่ีดีเป็นอยา่งมากเลยก็ว่าได ้

น าท่าเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโตะ เพื่อไปยงั ถนนช้อปป้ิงชิโมโทริ เป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีศนูยก์ลางอยูท่ี่ตลาดในร่มชิโมโทริ อยูใ่กลก้บัปราสาทคุมา

โมโตะจึงเป็นท าเลท่ีสะดวกส าหรับการเท่ียวชม ในถนนช็อปป้ิงซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของแฟชัน่แห่งน้ีมีร้านคา้ท่ีมีสินคา้เก่ียวกบัแฟชัน่มากมาย เช่น 

เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ นอกจากน้ียงัเป็นเมืองของอร่อยท่ีมีร้านอาหารมารวมกนัมากมาย เช่น อาหารทอ้งถ่ินเช่นเน้ือมา้และราเมง็คุมาโม

โตะ ร้านกาแฟ และอื่นๆ 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค า่ ย่านถนนช้อปป้ิง 

หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได้ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยลา้จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและให้ผิวพรรณสวย  (แช่คร้ังละ
ประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 

พกั Toyoko Inn Kumamoto หรือเทียบเท่า  



Day 3 ปราสาทคุมาโมโตะ - คุมะมงสแควร์ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - สตาร์บัคส์ สาขาดาไซฟุ - กนัดั้มฟุกุโอกะ ห้างLaLaport - 

สตรีทฟู้ดฮากาตะ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ปราสาทคุมาโมโตะ ในญ่ีปุ่ นเป็นปราสาทท่ีสวยงามท่ีถูกห้อมลอ้มไปดว้ยตน้ไม ้ตวัปราสาทไดรั้บความเสียหายจากเหตุแผน่ดินไหวในปีค.ศ. 

2016 ปัจจบุนัก็ยงัอยูร่ะหว่างการบูรณะซ่อมแซม แต่ก็เร่ิมกลบัคืนสู่สภาพท่ีสวยงามแลว้ การบูรณะฟ้ืนฟูสภาพก าลงัด าเนินไปอยา่งดี จนหอ

ปราการหลกัซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของปราสาทจะถูกเปิดให้ผูค้นมาชมเฉพาะภายนอกไดใ้นเดือนตุลาคม 2019  

คุมะมงสแควร์ ตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางของเมืองคุมาโมโตะ จงัหวดัคมุาโมโตะ นอกจากจะเป็นสถานท่ีท างานของคุมะมงแลว้ ยงัมีคาเฟ่และร้าน

ขายของท่ีระลึก จึงเป็นสถานท่ีห้ามพลาดส าหรับคนรักคุมะมงเลยล่ะค่ะ ท่ีน่ียงัมีศนูยบ์ริการขอ้มูลท่องเท่ียวและกิจกรรมน่าสนใจของจงัหวดัคุ

มาโมโตะอีกดว้ยนะคะ 



เดินทางสู่... ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู แลนดม์าร์กหลกัแห่งหน่ึงประจ าเมืองฟุกุโอกะ ศาลเจา้อายเุก่าแก่กว่าพนัปีท่ีถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมยัยคุเฮ
ฮนั ซ่ึงจุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกนั้นคือเพ่ือสักการะ สุกาวะระ มิซิซาเนะ นกัวิชาการ นกัการเมืองและนกัเขียนท่ีทรงอิทธิพล
ท่ีสุดคนหน่ึงในยุคเฮฮนั จนคนญ่ีปุ่ นยกให้เป็นเทพเจา้แห่งการศึกษา  ต่อมาเกิดเป็นศาลเจา้เท็มมงัท่ีกระจายไปทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น กว่า 12,000 
สาขา โดยมีศาลเจา้ดาไซฟุเท็มมงักูเป็นศาลเจา้หลกั พ้ืนท่ีโดยรอบของศาลเจา้ยงัมีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจมากมาย อีกทั้งยงัเป็นจุดชมดอก
บ๊วยท่ีงดงามท่ีสุดประจ าเมือง ท าให้สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาเย่ียมชมไดห้นาแน่นทุกวนัและยงัเป็นพ้ืนท่ีหลกัในการจดัพิธีกรรมทาง
ศาสนาและเทศกาลส าคญัๆท่ีสืบทอดกนัมายาวนาน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 



สตาร์บัคส์สุดเก๋ สาขาดาไซฟุ โดดเด่นดา้นการออกแบบ ใชไ้มท้่อนกว่า2000ท่อนมาตกแตง่ร้าน โดยไดแ้นวคิดมาจากศาลเจา้ ให้ความรู้สึก

อบอุ่นเพราะเหมือนเราถูกโอบลอ้มไวด้ว้ยธรรมชาติ 

น าท่านสู่ กันด้ัมฟกุุโอกะ ห้าง LaLaport กนัดั้มขนาดเท่าของจริงขยบัไดต้วัใหม่ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของศนูยก์ารคา้ Mitsui Shopping Park 
LaLaport ในเมืองฟุกุโอกะ กนัดั้มดงักล่าวคือ RX-93ffν Nu Gundam (นิวกนัดั้ม) ของอามุโร่ เรย ์จากอนิเมะโมบิลสูทกนัดั้ม ชาร์ เคาน์เตอร์ 
แอทแทค มีความสูงประมาณ 25 เมตร และมีน ้าหนกัประมาณ 80 ตนั สามารถขยบัใบหนา้หนัไปมาและขยบัแขนขึ้นลงได ้ประกอบกบัการใช้
เทคนิคแสงสีเสียงเพ่ือเพ่ิมความอลงัการมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ีภายในศูนยก์ารคา้ Mitsui Shopping Park LaLaport ยงัมีการจดั Gundam Park 
แหล่งรวมความบนัเทิงเตม็รูปแบบส าหรับสาวกกนัดั้มอีกดว้ย ไม่ว่าจะเป็นร้านจ าหน่ายกนัพลา ท่ีถูกออกแบบให้เหมือนกบัสเปซโคโลน่ีใน
เร่ืองกนัดั้ม พ้ืนท่ีส าหรับนัง่ต่อกนัพลา และพ้ืนท่ีส าหรับจดังานอีเวนทห์รือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงนิทรรศการขอ้มูลเก่ียวกบักนัดั้ม เป็นตน้  



สตรีทฟู้ดฮากาตะ Yatai Street Food  ยะไต หรือบางคนเรียกยาไต เป็นค าภาษาญ่ีปุ่ น หมายถึง แผงลอย เพิงหรือซุม้ขายอาหาร บางร้านอาจเปิด

โล่ง บางร้านอาจติดม่านลอ้ม บางร้านอาจน าฉากมากั้นเป็นห้องเลยก็มีเช่นกนั เมนูท่ีพบเห็นไดบ้่อย ไดแ้ก่ โอเดง้ ราเมน ยากิโซบะ เก๊ียวซ่า ฯลฯ 

แต่ละร้านสามารถจุลูกคา้ไดป้ระมาณ 6-10 คน ส่วนใหญ่เปิดตั้งแต่ช่วงเยน็จนถึงตี 3 โดยยา่นท่ีมียะไตเป็นจ านวนมากและมีช่ือเสียงท่ีสุดใน

ญ่ีปุ่ นคือบริเวณนากาสุ (Nakasu) เขตฮากาตะ  

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร ณ Yatai Street Food   

พกั Comfort Hotel Hakata หรือเทียบเท่า 
  



Day 4 ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี - เมืองเก่าฮากาตะ - วัดโทโชจิ – อชิิรันรางเม็งข้อสอบ - โทสุพรีเมียมเอาท์เลต็ - ชายหาดอิโตะชิมะ 

หินคู่รักเมโทอวิะ - ฟุกุโอกะทาวเวอร์ - ช้อปป้ิงย่านเทนจิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระชอ้ปป้ิง... ดิวตีฟ้รี แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งปลอดภาษี สินคา้แบรนดเ์นม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองส าอางคก์ระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูปหรือจะเป็น
น ้าหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย รวมทั้งมีรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัให้เลือก
มากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA 

น าท่านสู่ เมืองเก่าฮากาตะ เป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดัฟุกุโอกะ ในภูมิภาคคิวชู เป็นเมืองขนาดกะทดัรัด ก่อนหนา้น้ีเพ่ิงไดรั้บเลือกจากนิตยสาร 

Monocle ของประเทศองักฤษ ใหเ้ป็นอนัดบัท่ี 14 ของการจดัอนัดบั 25 เมืองท่ีอยูอ่าศยัง่ายท่ีสุดของโลก ชม วัดโทโชจิ หรือมีอีกช่ือหน่ึงว่า นาน

กาคุซนั นบัเป็นวดัท่ีตั้งอยูใ่นตวัเมืองฟูกุโอกะท่ีโดดเด่นมากอีกวดัหน่ึง ทั้งการท่ีเป็นวดัหลกัของศาสนาพุทธนิกายชินกอนของภูมิภาคคิวชูและ

ยงัเป็นวดัท่ีเก่าแก่มากๆ แห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ นอีกดว้ย ซ่ึงวดัน้ีนั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมยัเฮอนัโดยพระช่ือดงัสุดๆของยคุนั้นนามว่า โคโบไดชิ ส่ิงท่ี

ท าให้วดัแห่งน้ีมีช่ือเสียงมากๆ อกีประการกค็ือมีพระพุทธรูปนัง่ท าจากไมแ้กะสลกั สูงถึง 10.8 เมตรและหนกัมากกว่า 30 ตนั ว่ากนัว่าเป็น

พระพุทธรูปนัง่ท าจากไมท่ี้สูงท่ีสุดในญ่ีปุ่ น หรือท่ีหลายๆ คนจะรู้จกักนัในช่ือ ฟูกุโอกะ ไดบุสสึ หรือพระใหญ่แห่งฟูกุโอกะ  

https://matcha-jp.com/th/list/?region=7&category=all
https://matcha-jp.com/th/1545


อิชิรันรางเม็งข้อสอบ มาถึงประเทศญ่ีปุ่ นถา้ไม่ไดท้านราเม็งอนัเป็นอาหารขึ้นช่ือของประเทศญ่ีปุ่ นก็เหมือนจะขาดอะไรไปอยา่งเหมือนกนั ร้าน

น้ีมีช่ือว่าร้าน “อิชิรัน(Ichiran)” ราเมง็ขอ้สอบท่ีมีอยูห่ลายสาขาทัว่ญ่ีปุ่ น ถา้วดัจากทางญ่ีปุ่ นแลว้นั้น อิชิรันนั้นคือร้านราเมง็แถวหนา้ของ

ประเทศท่ีมีความโดดเดน่ในเร่ืองของรสชาติอยา่งมาก โดยเฉพาะสูตรการเคี่ยวน ้าซุปส าหรับราเมง็ และเส้นราเมง็ยงัเหนียวนุ่มมากอีกดว้ย 

กล่าวกนัว่ารสชาติความอร่อยน้ีถูกส่งตรงและถ่ายทอดจากตน้ตระกูลของร้านท่ีถ่ายทอดเคลด็ลบัการปรุงราเมง็จากรุ่นสู่รุ่น ท าให้ร้านนั้นเปิดมา

นานตั้งแต่ยคุ 60 จวบจนกระทัง่ปัจจบุนั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ อิชิรันรางเม็ง (Voucher ราเมง็ขอ้สอบ 1,000 เยน/ท่าน)  

 น าท่านแวะชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลต็ครบวงจรท่ีย่ิงใหญ่อีกแห่งนึงของควิชู โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต ตั้งอยูท่ี่เมืองซากะซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากฟูกุ
โอกะ โดยเอา้ท์เล็ตแห่งน้ีสินคา้จะมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ระดบัพรีเม่ียมจนไปถึงทัว่ๆไป มีร้านคา้ของแบรนด์ชั้นน าและแบรนด์ทอ้งถ่ิน
มากกว่า 150 ร้าน ให้เลือกชอ้ปกนัแบบจุใจพร้อมโปรโมชัน่ตลอดทั้งปี สินคา้มีครบทั้งผูห้ญิง ผูช้ายและเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์อยา่ง Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย 



ชายหาดอิโตะชิมะ อยูท่่ามกลางแสงแดดสดใส หาดทรายงามและพลุกพล่านไปดว้ยคนเล่นเซิร์ฟพร้อมจุดปีนเขาสุดตระการตา โดยอยูห่่างจาก

ใจกลางเมืองไม่ถึงหน่ึงชัว่โมง เป็นแหล่งรวมสุดยอดคาเฟ่ริมหาดมากมาย มีร้านขายอุปกรณ์เล่นเซิร์ฟสองสามร้านท่ีคุณสามารถเช่ากระดาน

เซิร์ฟ บอด้ีบอร์ด และสแตนดอ์พัแพดเดิลบอร์ด และยงัเป็นท่ีตั้งของ เมโอโตะ อิวะ หรือ หินคู่รักเมโทอิวะ ซ่ึงเป็นหินสองกอ้นท่ีเช่ือมกนัดว้ย

เชือก ผูค้นนิยมแวะมาถ่ายภาพจุดน้ี  

เดินทางสู่ ฟุกุโอกะทาวเวอร์ (ถ่ายภาพดา้นนอก) เป็นหอคอยสูง 234 เมตรท่ีสร้างขึ้นในปี 1989 ภายนอกหอคอยท่ีปดูว้ยกระจกกว่า 8000 บาน ท่ี
ส าคญัจุดชมวิวฟุกุโอกะทาวเวอร์แห่งน้ี ไดรั้บโหวตให้ติด 1 ใน 100 จุดชมวิวยามค ่าคืนท่ีสวยท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่ นอีกดว้ย จุดชมวิวของท่ีน่ีมี
ช่ือว่า “SKY View 123” ท่ีความสูง 123 เมตร นอกจากทิวทศัน์ท่ีสวยงามแลว้ยงัสามารถชมวิวเมืองฟุกุโอกะและทะเลไดแ้บบ 360 องศาเลย
ทีเดียว ท าให้ท่ีน่ีกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมในหมูน่กัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนฟุกุโอกะไปโดยปริยาย และอีกหน่ึงไฮไลตข์องจดุชมวิว
ท่ีน่ีก็คือการประดบัประดาไฟยามค ่าคืน ดา้นนอกมีการฉายภาพประดบัไฟตวัตึกอยา่งสวยงามและมีการปรับเปล่ียนให้เขา้กบัเทศกาลต่างๆ 
ตลอดทั้งปีอีกดว้ย 

https://www.japan.travel/spot/1204


อิสระช้อปป้ิงย่านเทนจิน  อีกแหล่งชอ้ปป้ิงชั้นแนวหนา้บนเกาะควิชูท่ีพลาดไม่ไดอ้ยา่งเด็ดขาด ยา่นเทนจิถือเป็นถนนสายหลกัท่ีตั้งอยูใ่จกลาง

เมืองฟุกุโอกะ มีถนนท่ีเช่ือมทางเขา้สถานีรถไฟใตดิ้นทั้งสองสายของเมือง จึงท าให้ยา่นเทน็จินเป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองฟุกุ

โอกะ ท่ีมีทั้งศูนยก์ารคา้ ห้างสรรพสินคา้ ร้านรวงมากมาย รวมทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของธนาคารพาณิชยท่ี์ส าคญัๆและออฟฟิศส านกังานอีกดว้ย 

นอกจากน้ีก็ยงัมีร้านกาแฟและร้านอาหารหลากหลายสไตลไ์วต้อ้นรับนกัท่องเท่ียว 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร ณ ย่านเทนจิ 

พกั Comfort Hotel Hakata หรือเทียบเท่า 

 

Day 5 ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกได ้
ภายในสนามบิน 

09.10 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน VietJet  โดยเที่ยวบิน VZ 811   

12.50 น.       เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

  

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อตัราค่าบริการ                                                                           

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อ
ท่าน) 

08 – 12 กนัยายน 65 21,777.- 21,777.- 5,577.- 
15 – 19 กนัยายน  65 24,777.- 23,777.- 5,577.- 
22 – 25 กนัยายน 65 24,777.- 23,777.- 5,577.- 

29 กนัยายน – 03 ตุลาคม 65 25,777.- 24,777.- 5,577.- 
06 - 10 ตุลาคม 65 26,777.- 25,777.- 5,577.- 
20 - 24 ตุลาคม 65 
(วันปิยมหาราช) 

28,777.- 27,777.- 5,577.- 

25 - 29 ตุลาคม 65 26,777.- 25,777.- 5,577.- 



 



 



  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

