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Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

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

00.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบิน VZ 810 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  

 

 

2. ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ญ่ีปุ่ น - ฮิโรชิม่า ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ ศาลเจา้มรดก
โลกอิสึคุชิมะ ถนนชอ้ปป้ิงโอโมเตะซนัโด  

 

เซ็ทบ๊อก บุฟเฟต์ Comfort Hotel Hiroshima 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
3. โอคายาม่า เขตอนุรักษค์ุระชิกิ - โกเบฮาร์เบอร์แลนด ์ชิงชา้สวรรค ์ถ่ายรูปโกเบ 

พอร์ท ทาวเวอร์ ยา่นไชน่าทาวน์ 
   

Tokyu REI Hotel หรือ
เทียบเท่า 

★★★ 
4. ร็อคโค สโนวพ์าร์ค กิจกรรมลานหิมะ มิตซุยเอาทเ์ลต็ - ฮิโรชิม่า    

แนะน า Comfort Hotel Hiroshima 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
5. ฟุกุโอกะ ปราสาทโคคุระ ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี - ศาลเจา้ดาไซฟุ ถนนโมจิ สตาร์บคัส์

สาชาดาไซฟุ - ถ่ายรูปกนัดั้มโอไดบะ ห้างลาลาพอร์ต - ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจิ 
  แนะน า Comfort Hotel Hakata 

หรือเทียบเท่า 

★★★ 
6. ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) Snack    

ขาไป VZ 810 BKK - FUK เวลา 00.15น. – 07.25น. 
ขากลบั VZ 811 FUK - BKK เวลา 08.25น. – 12.35น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง 1,199 บ. / 15 kg. / เที่ยว 



 
 

 

 

  

 ต้องการระบุทีน่ั่ง  ราคา 
Premium Seat (3-8) 699 บ. / เที่ยว 

Exit Row (9,10,23,24) 699 บ. / เที่ยว 

Front Seat (11-22) 399 บ. / เที่ยว 

Normal Seat (25-36) 249 บ. / เที่ยว 

 ต้องการส่ังจองอาหารล่วงหน้า  ราคา 
ข้าวไก่เทอริยาก ิ+ น ้า 

219 บ. / เที่ยว 

ข้าวแกงเขียวหวาน + น ้า 

ข้าวผัดผัก + น ้า 

ไก่ + มันบด + น ้า 

ไก่อบสมุนไพร & บะหมี่ + น ้า 



Day 2 ท่าอากาศยานฟกุุโอกะ ญ่ีปุ่น -ฮิโรชิม่า ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ ศาลเจ้ามรดกโลกอสึิคุชิมะ ถนนช้อปป้ิงโอโมเตะซันโด  

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

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เพื่อ ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ มีสัญลกัษณ์อนัโด่งดงัคือ ประตูโทริอิสีแดงสด 
ท่ีตั้งตระหง่านอยูก่ลางทะเล ให้บรรยากาศท่ีดูเร้นลบัชวนพิศวงดึงดูดผูค้นไดเ้ป็นจ านวนมากต่างๆในอ่าวโตเกียว และในเกาะมิยาจิมะจะมีการ
เล้ียงกวางแบบปล่อยซ่ึงเท่านจะเห็นฝงูกวางน่ารักๆเดินเล่นอยูท่ัว่เกาะ 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู เซ็ทบ๊อก 



เยี่ยมชมและเก็บภาพความประทบัใจท่ี ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ศาลเจา้ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายและช่วยให้สมหวงัดงัความปรารถนา

โดยเฉพาะในเร่ืองความฝัน (เช่น การเรียนต่อ, ดา้นกีฬา, การแข่งขนั เป็นตน้) ทุกคนท่ีมีจดุหมายว่าจะมาเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นคงจะเคยไดย้ิน

สมญานามศาลเจา้น้ีแลว้ก็เป็นได ้ท่ีส าคญัศาลเจา้อิสึคุชิมะน้ีเป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโตท่ีไดรั้บการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 

เดินเล่น แวะชิมอาหารทอ้งถ่ินช่ือดงัอยา่งขนมเคก้พ้ืนเมืองรูปทรงใบเมเป้ิลภายในสอดไส้ชนิดต่างๆท่ี... ถนนช้อปป้ิงโอโมเตะซันโดะ  
ตวัถนนเส้นน้ีจะมีความยาว 350 เมตร สองขา้งทางมีร้านคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกนบัไม่ถว้นเลยทีเดียว และเม่ือ
มาถึงเกาะมิยาจิมะตอ้งห้ามพลาดชิมหอยนางรมถือเป็นของดีเมืองฮิโรชิม่า ผลผลิตหอยนางรมทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นนั้นก็เป็นของเกาะแห่งน้ีน่ีเอง 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนู บฟุเฟต์ 

พกั Comfort Hotel Hiroshima หรือเทียบเท่า   



Day 3 โอคายาม่า เขตอนุรักษ์คุระชิก ิ- โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ ชิงช้าสวรรค์ (หากตอ้งการขึ้นกรุณาแจง้ในวนัจองเพ่ิม 499บ./ท่าน) 

ถ่ายรูปโกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ ย่านไชน่าทาวน์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ โอคายาม่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.50 ชม.) สัมผสัชีวิตชนบทใน เขตอนุรักษ์คุราชิกิ เป็นเขตอนุรักษก์ลุ่มอาคาร 

สถาปัตยกรรม และส่ิงปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า ในจงัหวดัโอคะยะมะ พ้ืนท่ีน้ีเคยเป็นศูนยก์ลางกระจายฝ้ายและขา้วท่ีรุ่งเรืองในสมยัเอโดะ 

ก าแพงสีขาวของอาคารโบราณซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นโกดงัเก็บสินคา้ท่ีเรียงรายไปตามแนวถนน และเหล่าตน้หลิวท่ีโบกก่ิงกา้นพล้ิวไหวอยูริ่มน ้า 

ท าให้ยา่นเมืองเก่าแห่งน้ีมีทั้งบรรยากาศท่ีคลาสสิกและโรแมนติก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



จากนั้นน าท่านสู่  โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) สถานท่ีท่องเท่ียว แหลง่รวมความบนัเทิงช่ือดงัท่ีรวบรวมแหล่งช้อป

ป้ิง ร้านอาหารอร่อยๆ ไวใ้นท่ีเดียวและยงัมี ชิงช้าสวรรค์ ให้ขึ้นชมวิวสวยๆริมแม่น ้าอีกดว้ย (หากตอ้งการขึ้นชิงชา้กรุณาแจง้ในวนัจองเพ่ิม 499

บ./ท่าน) ถ่ายรูป โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ แลนดม์าร์คของโกเบเป็นหอคอยแห่งแรกของโลกท่ีมีโครงสร้างเหมือนท่อดว้ยความสูง 180 เมตร ย่าน

ไชน่าทาวน์ เป็นท่ีตั้งถ่ินฐานชาวจีนในญ่ีปุ่ นตั้งแตปี่ ค.ศ.1868 เตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลจี์นโบราณ ร้านคา้ ร้านอาหารใหเ้ลือกสรร

มากมายนบัเป็นถนนคนเดินท่ีสนุกคึกคกัมากๆ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกั Tokyu REI Hotel หรือเทียบเท่า  

  



Day 4 ร็อคโค สโนว์พาร์ค กจิกรรมลานหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น) มิตซุยเอาท์เลต็ – ฮิโรชิม่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ร็อคโค สโนว์ พาร์ค อิสระใหท้่านไดส้นุกสนานกบั กิจกรรมลานหมิะ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสกีหรือกระดานเล่ือนหิมะ และ

เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปท่ามกลางทุ่งหิมะอนัขาวโพลน (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเลน่) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



น าท่านชอ้ปป้ิง มิตซุยเอาท์เล็ต (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเอาทเ์ลท็ขนาดใหญ่ตั้งอยูห่นา้ Kurashiki Station จ าหน่ายสินคา้แบรนด์

ดงัของญ่ีปุ่ นและต่างประเทศในราคาถูกอยา่งไม่น่าเช่ือ มีผลิตภณัฑม์ากมายให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของเล่น เคร่ืองครัว 

และเคร่ืองส าอาง มีร้านคา้ปลอดภาษีหลายร้าน เป็นสถานท่ีซ้ือของฝากโดนใจ มีแผนผงัแนะน าร้านคา้แต่ละชั้น 

น าท่านสู่ เมืองฮิโรชิม่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค า่  

พกั Comfort Hotel Hiroshima หรือเทียบเท่า  

  



Day 5 ฟุกุโอกะ ปราสาทโคคุระ ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี - ศาลเจ้าดาไซฟ ุถนนโมจิ สตาร์บัคส์สาชาดาไซฟุ - ถ่ายรูปกนัดั้มโอไดบะ 
ห้างลาลาพอร์ต – ช้อปป้ิงย่านเทนจิ 

เดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะคิวชูและใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของประเทศญ่ีปุ่ นดว้ย ทั้ง
ยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดเมืองหน่ึงของญ่ีปุ่ นดว้ยมีอุณหภูมิท่ีไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป น าท่านเยี่ยมชมความสวยงามของ “ตน้ต ารับของ
สถาปัตยกรรมปราสาทอนังดงามท่ีเราเห็นทัว่ไปตามเมืองส าคญัต่างๆของประเทศญ่ีปุ่ น” ปราสาทโคคุระ (ถ่ายภาพดา้นนอก) ปราสาทแห่งน้ี
สร้างขึ้นคร้ังแรกโดยโฮโซคาวะ ทาดาโอกิในปีค.ศ. 1602 และด้วยความเก่าแก่กว่า 400 ปี ท าให้ตัวปราสาทมีการบูรณะ ปรับปรุงตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา สถานท่ีท่องเท่ียวในเขตปราสาทประกอบไปดว้ยโซนในตวัปราสาทส าหรับเรียนรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์และวฒันธรรม
รวมถึงโซนสังเกตการณ์ท่ีสามารถชมวิวทิวทศัน์ของโคคุระได ้ปราสาทแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกัในดา้นความสวยงามของตน้ซากุระกว่า 300 ตน้ในฤดู
ใบไมผ้ลิและใบไมห้ลากสีสันจากตน้เอลม์และตน้แปะก๊วยในฤดูใบไมร่้วง ปราสาทน้ีท่ีก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมญ่ีปุ่ นแท้ๆ  มีความสูง 5 ชั้น 
มีฐานรากเป็นชั้นหินสูงใหญ่ หลงัคาท่ีไล่ลงมาถึง 4 ระดบั  

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 



เดินทางสู่... ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู แลนดม์าร์กหลกัแห่งหน่ึงประจ าเมืองฟุกุโอกะ ศาลเจา้อายเุก่าแก่กว่าพนัปีท่ีถูกสร้างขึ้นมาตั้งแตส่มยัยคุเฮ

ฮนั ซ่ึงจุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกนั้นคือเพ่ือสักการะ สุกาวะระ มิซิซาเนะ นกัวิชาการ นกัการเมืองและนกัเขียนท่ีทรงอทิธิพลท่ีสุด

คนหน่ึงในยคุเฮฮนั จนคนญ่ีปุ่ นยกให้เป็นเทพเจา้แห่งการศึกษา ต่อมาเกิดเป็นศาลเจา้เทม็มงัท่ีกระจายไปทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น กว่า 12,000 สาขา 

โดยมีศาลเจา้ดาไซฟุเทม็มงักูเป็นศาลเจา้หลกั พ้ืนท่ีโดยรอบของศาลเจา้ยงัมีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจมากมาย อีกทั้งยงัเป็นจดุชมดอกบ๊วยท่ี

งดงามท่ีสุดประจ าเมือง ท าให้สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาเย่ียมชมไดห้นาแน่นทุกวนัและยงัเป็นพ้ืนท่ีหลกัในการจดัพิธีกรรมทางศาสนา

และเทศกาลส าคญัๆท่ีสืบทอดกนัมายาวนาน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  



ถนนโมจิ  เป็นถนนชอ้ปป้ิงระหว่างทางเขา้ศาลเจา้ดาไฟซุท่ีเตม็ไปดว้ยร้านของฝาก ขนมหวาน อาหาร เคร่ืองด่ืม 

สตาร์บัคส์สุดเก๋ สาขาดาไซฟุ โดดเด่นดา้นการออกแบบ ใชไ้มท้่อนกว่า2000ท่อนมาตกแตง่ร้าน โดยไดแ้นวคิดมาจากศาลเจา้ ให้ความรู้สึก

อบอุ่นเพราะเหมือนเราถูกโอบลอ้มไวด้ว้ยธรรมชาติ 



น าท่าน ถ่ายรูปกนัดั้มโอไดบะ ห้างลาลาพอร์ต 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 ้ประกอบ
กบัการใชเ้ทคนิคแสงสีเสียงเพ่ือเพ่ิมความอลงัการมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ีภายในศูนยก์ารคา้ Mitsui Shopping Park LaLaport ยงัมีการจดั Gundam 
Park แหล่งรวมความบนัเทิงเตม็รูปแบบส าหรับสาวกกนัดั้มอีกดว้ย ไม่ว่าจะเป็นร้านจ าหน่ายกนัพลา ท่ีถูกออกแบบให้เหมือนกบัสเปซโคโลน่ี
ในเร่ืองกนัดั้ม พ้ืนท่ีส าหรับนัง่ต่อกนัพลา และพ้ืนท่ีส าหรับจดังานอีเวนทห์รือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงนิทรรศการขอ้มูลเก่ียวกบักนัดั้ม เป็นตน้  

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 6 ท่าอากาศยานฟกุุโอกะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

เช้า บริการอาหารเช้า Snack 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

08.25 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน VietJet  โดยเที่ยวบิน VZ 811   

12.35 น.       เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

30 ธันวาคม 65 – 04 มกราคม 66 
(วันปีใหม่) 

41,977.- 40,977.- 9,977.- 

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

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

 



 



 

  



  



 

  



 

 

 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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