
 
 

 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24990 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
AUTUMN LEAVES IN KYUSHU 5D3N 

BY…AIR ASIA (FD)   
 

 



 

 

 
 

กำหนดการเดินทาง ราคา 
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2565 38,900.- บาท 

 

 
วันที่หนึ่ง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินฟุกุโอกะ 

2000 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD) 

พบกับเจ้าหน้าที่ท่ีคอยต้อนรบัและอำนวยความสะดวก 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเคร่ือง

ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 
 

วันที่สอง ( 01.35 – 08.55 ) ฟุกุโอกะ – วัดโทโชจิ – หมู่บ้านยูฟุอิน – เบปปุ – บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ (2 บ่อ) 

0135 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบิน FD 736 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0855 ถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย 

ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

วันที่ กำหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรม 

1 สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินฟุกุโอกะ   ✈  

2 
( 01.35 – 08.55 ) ฟุกุโอกะ – วัดโทโชจิ – หมู่บ้านยูฟุอิน – เบปปุ – 
บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ (2 บ่อ) - 



HOTEL 

BEPPU WAN ROYAL 
HOTEL OR SIMILAR 

 

3 
เบปปุ – เมืองปราสาทคิทซึก ิ– ปราสาทคิทซึกิ – เนินซุยาโนะซากะ – 
เขตซามูไร – โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – สวนไมซุรุ (ใบไม้เปลี่ยนสี)   

HOTEL WBF 
GRANDE HAKATA 
OR SIMILAR 

4 ศาลเจ้าดาไซฟุ – ช้อปปิ้งคาแนล & เทนจิน   -
HOTEL WBF 
GRANDE HAKATA 
OR SIMILAR 

5 สนามบนิฟุกุโอกะ – สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ ( 10.00 – 14.00 )  
✈ 

   



 

พาท่านเดินทางสู่ “วัดโทโชจิ” (Tochoji Temple) หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “นานกาคุซัน” (Nangakuzan) ถูกสร้างขึ้นมา
ตั้งแต่ป ีค.ศ. 806 นับเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองฟกุุโอกะท่ีโดดเด่นมากอีกวัดหนึ่ง ทั้งการที่เป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนิกาย
ชินกอน และยังเป็นวัดที่เก่าแก่มาก ๆ แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งวัดนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอัน โดยพระชื่อดังของยุค
นั้นนามว่า “โคโบไดชิ” (Kobo-Daishi) จุดที่เป็นไฮไลท์ของวัดโทโชจจิะเป็นในส่วนของเจดีย์แดงห้าช้ันสีแดงสดที่มีความสูง
ถึง 23 เมตร สามารถมองเห็นได้แต่ไกล และอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลย คือ พระพุทธรูปไม้แกะสลักที่มีความสูงถึง 
10.8 เมตร และมีน้ำหนักกว่า 30 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้ที่ใหญ่และสวยท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่น โดยชาวญี่ปุ่น
จะเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “ฟุกุโอกะไดบุทส”ึ หรือ พระพุทธรูปองค์ใหญ่แห่งเมืองฟุกุโอกะ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

  

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านเล็ก ๆ ทางตอนกลางของจังหวัดโออิตะ มีชื่อเสียงในเรื่อง
ของน้ำพุร้อน 1 ใน 16 เมืองออนเซนช่ือดังของญี่ปุ่น จนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อากาศที่นี้จะเย็นกว่าที่ฟุคุโอ
กะ และเป็นต้นแบบหมู่บ้าน OTOP ของญี่ปุ่น ภายในหมู่บ้านมีร้านค้า การฝีมือมากมายขายของน่ารัก ๆ สไตล์ญี่ปุ่น 
ตกแต่งสวยงาม บางร้านตกแต่งออกแนวเก๋ไก๋แปลกตา รวมไปถึงร้านขนมที่ปรุงสด ๆ ร้อน ๆ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่
ระลึกมากมาย ด้านในยังมี Flora Village เป็นทีมปาร์คสไตล์ยุโรปที่ตกแต่งได้อย่างน่ารัก และเมื่อเดินจนสุดทางของย่าน
ร้านค้าจะพบกับทะเลสาบคินริน ทะเลสาบขนาดกลางมีภูเขาเป็นฉากหลัง อีกด้านหนึ่งทำเป็นทางเดิน บริเวณนั้นจะมี
ร้านอาหารญี่ปุ่นและจากทางเดินริมทะเลสาบสามารถเดินไปยังศาลเจ้าเทนโซ ซึ่งเป็นศาลเจ้าเล็กๆที่อยู่ริมทะเลสาบ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน 
จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากท่ีสุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได้ ... เพื่อนำท่านเดินทางชม “จิโก
กุเมกุริ” หรือ “บ่อน้ำแร่นรก” บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟประกอบด้วยแร่ธาตุที่
เข้มข้นอาทิกำมะถันแร่เหล็กโซเดียมคาร์บอเนต เรเดียมเป็นต้นและมีความร้อนเกินท่ีจะลงอาบได้ มีลักษณะแตกต่างกันไป
ในเมืองเบปปุทั้งหมด8 บ่อตั้งช่ือให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็น (ไกด์จะนำท่านเยี่ยมชม 2 บ่อ) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ที่พัก : BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่สไตลญ์ี่ปุ่นให้
ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

  



วันทีส่าม เบปปุ – เมืองปราสาทคิทซึก ิ– ปราสาทคิทซึกิ – เนินซุยาโนะซากะ – เขตซามูไร – โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – สวนไมซุรุ 
(ใบไม้เปลี่ยนส)ี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

  

พาท่านเดินทางสู่ “เมืองปราสาทคิทซึกิ” (Kitsuki Castle Town) ตั้งอยู่ในจังหวัดโออิตะ ภูมิภาคคิวชู เป็นเมืองที่ยังไม่
ค่อยมีนักท่องเที่ยวรู้จักกันมากนัก หลายคนมักจะรู้จักจังหวัดโออิตะในฐานะที่เป็นแหล่งออนเซ็นที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น แต่
ปัจจุบันเสน่ห์ของเมืองคิทซึกิที่เป็นเมืองที่มีบรรยากาศเหมาะกับชุดกิโมโนกำลังเป็นท่ีสนใจในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
เมอืงนีท้ำให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของญี่ปุ่นในสมัยอดีต สิ่งที่ทำให้เมืองแห่งนี้โด่งดังก็เป็นเพราะเป็นเมืองปราสาทเล็ก 
ๆ ที่สามารถเก็บรักษาบรรยากาศแบบโบราณเอาไว้ได้เป็นอย่างดีด้วยการไม่ยอมให้มีการสร้างสายไฟหรือสิ่งปลูกสร้างใหญ่ 
ๆ มารบกวนทัศนียภาพของเมืองและรอบ ๆ ทำให้ตัวเมืองยังคงบรรยากาศแบบเขตซามูไรโบราณได้จนถึงปัจจุบัน และ
ผู้คนท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมาก ๆ ตัวเมืองจะถูกขนาบข้างเหนือกับใต้ด้วยเขตซามูไร และมีปราสาทคิทซกึิอยู่
ทางตะวันออกใกล้กับชายฝั่ง ในส่วนตรงใจกลางเมืองนั้นจะคึกคักไปด้วยบรรยากาศการค้าขาย จนทำให้บางคนถึงกับ
ขนานนามเมืองแห่งนี้ว่าเป็น “เมืองแซนวิช” เลยทีเดียว 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ปราสาทคิทซึกิ” (Kitsuki Castle) นับตั้งแต่ก่อสร้างมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 600 ปี 
ปราสาทคิทซึกิก็อยู่คู่เมืองแห่งนี้มาโดยตลอด ผ่านภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงแผ่นดินไหวมาหลายครั้งจนต้องย้ายสถานที่
และเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ไปบ้าง จนมาเป็นสถานที่ ๆ มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองคิทซึกิในปัจจุบัน จากบนหอคอย
ยอดปราสาทมองออกไปจะเห็นภาพทิวทัศน์ที่งดงาม ส่วนภายในเป็นหอเก็บเอกสาร ซึ่งจัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ ด้วย เช่น 
ดาบ กระบี่ และชุดเกราะ เป็นต้น และอาณาบริเวณทั้งหมดของปราสาทคิทซึกิจะเป็นสวนสาธารณะ ให้ท่านได้ช่ืนชมความ
งามของปราสาทท่ีมีทัศนียภาพอันงดงามเป็นฉากหลัง 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “เนินซุยาโนะซากะ” (Suyanosaka Slope) เป็นเนินที่เรียงรายด้วยรั้วดินและกำแพงหิน และมี
ช่ือเสียงโด่งดังด้วยทางเดินท่ีปูหินเรียงรายสวยงามจับตา เนินนี้ทอดตัวยาวจากย่านอยู่อาศัยของบรรดาพ่อค้าไปจนถึงแหล่ง
ที่อยู่ของเหล่าซามูไร มีผู้คนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ในเมืองคิทซึกิมีเนินลักษณะเดียวกันนี้อยู่
หลายแห่ง แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องลึกซึ้งระหว่างเนินกับแหล่งชุมชนแต่ละแห่งอย่างชัดเจน หากได้แต่งกายในชุด
กิโมโนไปเดินบนเนินนี้พลางจินตนาการถึงภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยก่อนก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่เพลิดเพลินดีไม่
น้อย ... นำท่านชมแลนด์มาร์กของเมืองอีกแห่งหนึ่งอย่าง “ที่พักอาศัยของตระกูลซามูไร” ซึ่งมีการบูรณะให้มีลักษณะ
เหมือนในสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603 - 1867) (Ohara Residence) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 



   

หลังอาหารกลางวันนำท่านช้อปปิ้ง “โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” (Tosu Premium Outlets) เป็นพื้นที่ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท
ขนาดใหญ่ มีร ้านค้าของแบรนด์ชั ้นนำและแบรนด์ท้องถิ ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, 
Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่น ๆ อีกมากมาย มาที่นี่สามารถช้อปปิ้งได้ครบ
ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลด
มากมาย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “สวนไมซุรุ” (Maizuru Park) สร้างขึ้นในบริเวณพื้นที่ของปราสาทฟุกุโอกะซึ่งเป็นปราสาทของ
ขุนนางคุโรดะ ซึ่งเป็นนักกลยุทธ์และที่ปรึกษาคนสำคัญของโชกุนโทะโยะโตะมิ  ฮิเดะโยะชิ ที่โดยรอบบริเวณสวนแห่งนี้
ยังคงมีซากปรักหักพังของปราสาทจากการบุกรุกของศัตรู  และผังของปราสาทที่ยังคงหลงเหลืออยู่  ซึ่งที่แห่งนี้เป็นที่ที่
นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติโดยรอบได้ทุกฤดูและเป็นสถานที่พักผ่อนอีกหนึ่งที่สำหรับชาวเมืองฟกุุโอ
กะ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงท่านจะได้ชมใบไม้เปลี่ยนสีแดงส้มอย่างงดงาม  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) 

ที่พัก : HOTEL WBF GRANDE HAKATA หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี ่ ศาลเจ้าดาไซฟุ – ช้อปปิ้งคาแนล & เทนจิน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

  

นำท่านออกเดินทางสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” (Dazaifu Tenmangu Shrine) วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงท่ีสุดของจังหวัดฟุกุ
โอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ในฤดู
ใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธุ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสน
รื่นรมย์ อิสระให้ท่านได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกท่ีเป็นสินค้าพ้ืนเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัด 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 



  

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ “คาแนลซิต้ี” อาณาจักรหรูแห่งการช้อปและความบันเทิงหลายรปูแบบท่ี
รวมไว้ในที่เดียวของเมืองฟุกุโอกะ ทั้งโรงหนัง, game center, โรงแรมและร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นแท้
และแบรนด์ต่างประเทศรวมกว่า 250 ร้าน ส่วนใครช้อปจนตาลายอยากแวะเติมพลังก็มีร้านอาหารเปิดบริการหลากหลาย
ประเภท และบนช้ันห้ามี Ramen Stadium เป็นอีกแหล่งที่มีฮากะตะราเมนให้ลองชิมกันด้วย อิสระให้ท่านได้เลือกชมและ
ซือ้สินค้ามากมายในราคาที่น่าพอใจตามอัธยาศัย 

จากนั ้นนำท่านไปช้อปปิ้งต่อที่ “เทนจิน ช้อปปิ ้งมอลล์” ย่านช้อปปิ ้งที ่มีชื ่อเสียงของฟุคุโอกะ  ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ทั้งห้างอิเซตัน มิตสึโคชิ รวมทั้งร้านค้าใต้ดินมากมายให้ท่านได้ชมและซื้อสินค้าต่าง ๆ อาทิเช่น 
เคร ื ่องใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายร ูป , MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิกา , เส ื ้อผ ้า และ
เครื่องสำอาง เป็นต้น ในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัย ถนนหลาย ๆ สายในย่านน้ีถูกจัดให้มีการแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะ
ของศิลปินสมัครเล่นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั้งร้านค้ารถเข็น หรือยะไต ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาว์  เป็นที่
นิยมของชาวญี่ปุ่น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเกเล็ก ๆ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีสอง ซึ่งจะมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ  
*** 

ที่พัก : HOTEL WBF GRANDE HAKATA หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า สนามบนิฟุกุโอกะ – สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ ( 10.00 – 14.00 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู ่“สนามบินฟุกุโอกะ เกาะคิวชู” 

1000 เดินทางจาก สนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบิน FD 737 

1400 ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลมื 

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 
 

 
 

 
 

 
 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 



   อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่                                                       ท่านละ 38,900.- บาท 
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)                      ท่านละ   9,000.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                ท่านละ   6,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 
 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 
  



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

 
 

 

 

 

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

