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FD006 DMK-FUK 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย  (FD) 
 

ภมูิภาคควิช ูสสีนัญีปุ่น่ ทางตอนใต้ 
สมัผสัความยิง่ใหญ่ ของปราสาทคมุาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาททีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่น่ 

ซากรุะโนะบาบะ โจไซ เสนห่์ยา่นการคา้โบราณของเมืองแหง่ปราสาท 
เยี่ยมชม คมุะมง สแควร ์ส านกังานของหมดี ามาดกวน มาสคอตแหง่เมืองคมุาโมโตะ 

 ตระการตา ทุง่กวา้งสดุลกูหลูกูตา ณ ทุ่งหญา้คซุะเซนร ิ 
ชมบอ่นรก จิโกค ุเมกรุ ิบอ่นรกแห่งเมอืงเบปปุ 
เทีย่วหมูบ่า้นยฟุุอนิ หมูบ่า้นนา่รกัสไตลย์โุรป  
ขอพรความรู ้จากเทพเจา้ ณ ศาลเจา้ดะไซฟุ  

พบกบั กนัดัม๊ตวัใหมข่นาดเทา่ของจรงิ ณ กนัดัม๊ ปารค์ ฟกุโุอกะ 
อิสระทอ่งเทีย่ว หรอื ชอ้ปปิง้เตม็วนั 

อาบน  าแรธ่รรมชาติ 
มนี  าดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเปน็เพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเชค็ในใบนดัหมายอกีครั ง<< 
** หมายเหต ุไมม่รีาคาเดก็ เนือ่งจากเปน็ราคาพเิศษ / Infant เดก็อายตุ่ ากวา่ 2 ป ีราคา 6,000 บาท/ทา่น 

ราคานี ไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
 
 
 
 

 

 

ทีน่ั่งจ านวน กรุป๊ละ 34 ท่าน 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

3-7 เมษายน 2566 29,888.- 10,000.- 
 

 

17-21 เมษายน 2566 28,888.- 10,000.- 
 

 

20-24 เมษายน 2566 28,888.- 10,000.- 
 

 

21-25 เมษายน 2566 28,888.- 10,000.- 
 

 

11-15 พฤษภาคม 2566 28,888.- 10,000.- 
 

 

12-16 พฤษภาคม 2566 28,888.- 10,000.- 
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วันแรก      ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ  ประเทศไทย 
20.00 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร  1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการ

บินแอร์เอเชีย  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
23.35 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ FD236   
 

 
 

สายการบิน AIR ASIA  ใช้เคร่ือง AIRBUS A321-NEO จ านวน 237 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3  (น  าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื อน  าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 
 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - จังหวัดคุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ – ย่านช้อป
ปิ้งซากุระโนะบาบะ โจโซเอน - คุมะมงสแควร์ – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - เมืองเบปปุ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ 

   
07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตฟิุกโุอกะ ประเทศญีปุ่่น น าท่านผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญีปุ่่น เรว็กวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่
ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 
เนื อสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝา่ฝนืมโีทษปรับและจับ 
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 เดินทางสู่ จังหวัดคุมาโมโตะ (Kumamoto) จังหวัดในภูมิภาคคิวชู มีน้องหมีด าคุมะมง (Kumamon) 
เป็นมาสค็อตประจ าจังหวัดท่ีโด่งดังไปท่ัวโลก ผู้คนนิยมเลี ยงสัตว์และปลูกผืชพักผลไม้ เป็นจังหวัดท่ี
ส่งออกแตงโมเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
 หลังอาหารน าท่านเข้าชม ปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle) เป็นปราสาทสถาปัตยกรรมแบบ

ญี่ปุ่น จัดเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น สร้างขึ นในปี ค.ศ.1601 โดยคาโตะ คิโยมาสะและใช้
เวลาในการก่อสร้างเจ็ดปี ปราสาทแห่งนี  ซึ่งรู้จักกันในอีกชื่อหน่ึงว่า “กินนันโจ” (ปราสาทกิงโกะ) เป็น
ปราสาทท่ีมีขนาดใหญ่โตและสวยงาม เม่ือปี ค.ศ.2016 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั งใหญ่ ส่งผลให้ตัว
ปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนัก ต้องปิดปรับปรุงไปหลายปี จนปัจจุบันทุกท่านสามารถเข้าชม
ความสวยงามและสัมผัสความยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งนี ได้แล้ว  

 น าท่านสู่ ย่านช้อปปิง้ซากุระโนะบาบะ โจไซเอน (Sakura-no-baba Josaien) ตั งอยู่บริเวณเชิงเขาของ
ตัวปราสาทคุมาโมโตะ เป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีมีเอกลักษณ์ สไตล์ย้อนยุคท่ีถูกจัดสรรพื นท่ีมาเป็นอย่างดี 
จุดเด่นของท่ีน่ีจะเป็นสินค้าพื นเมือง ข้าวของเคร่ืองใช้ ของฝากต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ Wakuwaku ท่ี
บอกเล่าความเป็นมาของเมือง นอกจากนี ยังมีร้านอาหารขายของกินต่างๆ โดยเฉพาะ เมนูท้องถิ่น เช่น 
ไอศกรีมชาเขียว ท่ีรสชาติเขียวแบบตะโกนกันไปเลย หรือ ราเมนเนื อม้า ท่ีแปลกแต่เค้าว่าอร่อยกัน 
แม้แต่เบียร์คุมาโมโตะ ท่ีมาเยือนแล้ว แนะว่าไม่ควรพลาด อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย  

 จากนั นน าท่านสู่ คุมะมงสแควร์ (Kumamon Squar) ส านักงานของ Kumamoto Prefecture Sale 
Manager ท่ีมีคุมะมงเป็นผู้จัดการฝ่ายขายนั่นเอง ท่ีน่ีเป็นเหมือนศูนย์ปฏิบัติการของคุมะมง มีจัดแสดง
ภาพท่ีระลึกตอนคุมะมงเดินทางไปยังท่ีต่างๆ ตั งแต่อดีต ภายในมีร้านขายของท่ีระลึก คาเฟ่ ฯลฯ เรียก
ได้ว่าสาวกคุมะมงต้องเป็นปลื ม เพราะอาหาร ขนม ของใช้ในชีวิตประจ าวันและสินค้ าต่างๆ ล้วนมี
คาแรคเตอร์คุมะมงอยู่ด้วย ใครเป็นแฟนคลับหมีด ามาดกวนคุมะมงคงได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับ
บ้านอย่างแน่นอน  

 เดินทางสู่ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ (Kusasenri) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ซึ่งมีลักษณะเป็นทุ่ง
หญ้าอันกว้างใหญ่ ประกอบไปด้วยบึงน  า และไฮไลท์!!! ส าคัญคือ ปากปล่องภูเขาไฟนาคาดาเคะ 
(Nakadake Crater) ซึ่งยังคงคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาตั งตระหง่านอยู่เป็นฉากหลัง และเน่ืองจากพื นท่ีใน
บริเวณนี เหมาะแก่การท าปศุสัตว์ จึงมีโอกาสได้พบกับฝูงม้าและฝูงวัวท่ีใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 
ซึ่งช่วยเพ่ิมความมีชีวิตชีวาและบรรยากาศอันน่าประทับใจแบบชนบทญี่ปุ่นและท่ีส าคัญในช่วงระหว่าง
เดือนมีนาคมถึงธันวาคม จะมีให้บริการนักท่องเท่ียวสามารถขี่ม้าเพื่อชมธรรมชาติโดยรอบบริเวณนี 
ได้ด้วย 

 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ (Beppu) เมืองในจังหวัดโออิตะ ตั งอยู่บนชายฝั่งทะเล
ตะวันออกของเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองท่องเท่ียวแช่น  าพุร้อนยอดนิยอมของญี่ปุ่น จัดเป็น
เมืองท่ีมีรีสอร์ทน  าแร่มากท่ีสุด นักท่องเท่ียวนิยมมาแช่ออนเซนหรืออบทรายร้อนริมทะเลท่ีเมืองนี  (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
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ค่ า อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  Kamenoi Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดียวกนั  จากนั นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น  าแรอ่อนเซน็ธรรมชาติ เชื่อว่า
ถ้าได้แช่น  าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ น  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

วันที่สาม บ่อนรกเบปป ุจิโกค ุเมกรุิ (เข้าชม 2 บ่อ) - เมืองยฟุอุนิ - หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบครินิ – เมืองฟุกุโอกะ 
– ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู - ดิวตี ฟรี - กันดั ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ 

 

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
 

   

น าท่านสู่ บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ (Beppu Jigoku Meguri Or Hell Tour) หรือ บ่อน  าพุร้อนขุมนรก
ทั งแปด เป็นบ่อน  าพุร้อนธรรมชาติท่ีเกิดขึ น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่
ธาตุท่ีเข้มข้น เช่น ก ามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบ
ได้ แล้วบ่อทั ง 8 บ่อ ก็ตั งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกท่ีเห็นกัน (ให้ท่านเข้าชม 2 บ่อ) 

 น าท่านสู่ เมืองยุฟุอิน (Yufuin) เมืองเล็กๆ ในจังหวัดโออิตะ (Oita) ที่รู้จักกันดีในฐานะแหล่งอนเซ็นชื่อ
ดัง และที่นี่ก็เต็มไปด้วยสถานที่น่ารักๆ มีถนนที่เรียงรายไปด้วยคาแรคเตอร์คาเฟ่และร้านขายของเก่า 
ของกระจุกกระจิกมากมาย ระหว่างทางไม่ควรพลาดที่จะแวะ ยุฟุอินฟลอรัลวิลเลจ (Yufuin Floral 
Village) ธีมปาร์คในบรรยากาศแห่งเทพนิยายที่ดูราวกับก าลังหลงเข้าไปในเหมือนจ าลองหมู่บ้าน
สไตล์ยโุรป ร้านค้าทกุหลังเป็นสีเหลืองที่มแีตร่้านทีม่ีสนิคา้เป็นเอกลักษณ์ !!!ไฮไลท์ ประจ าเมืองยูฟุอิน 
บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด  ภายใน
หมู่บ้านมีถนนช้อปป้ิง มีร้านรวงต่างๆ ท่ีตกแต่งได้อย่างน่ารัก ร้านไอศกรีม หรือ คาเฟ่น่ารักๆ อย่าง 
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Alice Tea คาเฟ่สุดชิคบรรยากาศเหมือนอยู่ในป่าและจิบน  าชากับ Mad Hatter หรือจะเป็นร้านขนม ท่ี
มีเค้าโครงมาจาก Kiki’s Delivery Service กลิ่นหอมของขนมปังอบอวล น่ากินสุดๆ นอกจากนี ยังมี 
จุดพักเหน่ือยให้แช่ออนเซ็นเท้าอีกมากมาย เดินเลยจากถนนช้อปป้ิงไป ท่านจะได้พบความงามของ
ทะเลสาบคิริน (Kirin Lake) น  าทะเลสาบใสเห็นตัวปลาแหวกว่ายในผืนน  า บางช่วงมีหมอกบางๆ ลง 
นับว่าคุ้มค่ากับการมาเห็นความงามนี ด้วยตาตัวเองสักครั งนึงอย่างแน่นอน อิสระให้ท่านเดินเล่นและ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

   

เที่ยง เลือกรับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านยูฟุอินตามอัธยาศัย (3) Cash Back ท่านละ 1000 เยน 
(จ่ายโดยไกด์หน้างาน) 

 จากนั นเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมือง
ท่าท่ีส าคัญมานานหลายร้อยปี มีแหล่งท่องเท่ียวทั งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ตลอดจนแหล่งช้อปป้ิง 
และอาหารหลากหลาย เรียกว่าเป็นเมืองท่ีครบครัน ท าให้เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวจ านวนมาก (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

 

 น าท่านสู่ ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู (Dazaifu Tenmagu Shrine) เป็นวัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงท่ีสุด
ของเมืองฟุกุโอกะ เป็นท่ีสถิตย์ของเทพเจ้าแห่งความรู้ คือ  ซุกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ซึ่งท่านเป็น
นักวิชาการ นักการเมือง และนักเขียนท่ีได้รับความเชื่อถือจากผู้คนมากมายท่ัวประเทศญี่ปุ่น มีผลงาน
ท่ีโดดเด่นในช่วงปีค.ศ. 800 - 900 จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา ภายในมีรูปปั้นวัว
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สัมฤทธิ์ในท่านั่งหมอบ เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของศาลเจ้าแห่งนี  เม่ือเข้าเขตศาลเจ้าจะมีสะพานทอด
ข้ามสระชินจิอิเคะ สะพาน 3 สะพานทอดต่อกันจนถึงศาลเจ้าหลัก แต่ละสะพานแสดงถึง "อดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต" การเดินข้ามสะพานนี เปรียบได้กับการช าระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนจะเข้าพบเทพ
เจ้า ด้านหน้าศาลเจ้าจะมีถนนช้อปป้ิงท่ีเรียกกันว่า ซังโดะ เป็นเสน่ห์อย่างนึงส าหรับผู้ท่ีมาสักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ณ ท่ีแห่งนี  มีสินค้าพื นเมือง ขนมพื นบ้าน ตั งแต่โมจิย่าง ขนมท่ีท าจากถั่ว ไปจนถึงเคร่ืองราง
และสิ่งน าโชคทั งหลาย มีร้านค้ากว่า 100 แห่ง ใกล้กันยังมี มีสตาร์บัค สาขาศาลเจ้าดะไซฟุ ท่ีว่ากันว่า
ว่าสวยท่ีสุดในญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

 จากนั นน าท่านสู่ ดิวตี ฟรี (Duty Free) ณ ฟุกุโอกะ เบย์ พลาซ่า Fukuoka Bay Plaza อิสระให้ท่าน
เลือกซื อสินค้าปลอดภาษี ทั ง เสื อผ้า น  าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

 น าท่านสู่ กันดั ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ (Gundam Park Fukuoka) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 
ไฮไลท์!!! ชม กันดั มตัวใหม่ล่าสุดขนาดเท่าของจริง “Nu Gundam” และยังถูกประกาศว่าเป็นกันดั มท่ี
สูงในญี่ปุ่น มีการระบุความสูงประมาณ 20 เมตร ซึ่งสูงกว่า RX-0 Unicorn Gundam ในโตเกียวท่ีสูง 
19.7 เมตร และสูงกว่า RX-78-2 Gundam ในโยโกฮาม่าท่ีสูง 18 เมตร โดย NU Gundam ปรากฏตัว
ในภาพยนตร์เร่ือง Mobile Suit Gundam Char’s Counter Attack ท่ีฉายในปีค.ศ.1988 ถึงจะผ่าน
มามากกว่า 30 ปีแต่ยังคงเป็นท่ีรักและท่ีนิยม ของแฟนๆกันดั มท่ัวโลก ตั งอยู่ท่ี ศูนย์การค้า Mitsui 
Shopping Park Lalaport Fukuoka ในฟุกุโอกะ เปิดตัวครั งแรกเม่ือวันท่ี 25 เมษายน ค.ศ.2022 ถือ
เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ท่ีใครมาเยือนฟุกุโอกะไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเก็บ
ความประทับใจ ซื อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ค่ า อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย 
ที่พัก Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   
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วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย **ไม่มีรถบัสบริการ**  

   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

 ***อสิระท่องเทีย่วเตม็วนั*** ไม่มีรถบสัให้บรกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางให้ทา่น 

สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจ ณ เมืองฟุกุโอกะ 

 ซากปราสาทฟูกโุอกะและสวนมาอซิรูุ (Fukuoka Castle Ruin and Maizuru Park) ปราสาท
นี สร้างขึ นในสมัยเอโดะ(Edo)และเคยเป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคคิวชู ปัจจุบันเหลือ
เพียงซากของก าแพงและฐานของหอคอยเล็กๆ อยู่ภายในสวนสาธารณะท่ีมีท่ีส าหรับเดินเล่น 
โดยจะมีลานชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองฟูกุโอกะได้ด้วย ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงจุดชมซากุระชื่อดัง
ของเมืองฟุกุโอกะ 

 วัดโทโชจิ (Tochoji Temple) เป็นหน่ึงในวัดที่เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของญี่ปุ่น ปัจจุบันได้รับดูแล
รักษาโดยการเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองฟูกุโอกะ ภายในวัดจะมีวิหารท่ีมีพระพุทธรูป
น่ังท าจากไม้แกะสลัก สูงถึง 10.8 เมตร เป็นพระพุทธรูปน่ังท าจากไม้ท่ีสูงท่ีสุดในญี่ปุ่นใช้เวลา
สร้างนานถึง 4 ปี และเป็นท่ีรู้จักกันว่า ฟูกุโอกะ ไดบุสสึ (Fukuoka Daibutsu)หรือพระใหญ่
แห่งฟูกุโอกะ 

 สวนสาธารณะรมิทะเล โมโมช ิและหอคอยฟุกุโอกะ (Momochi Park and Fukuoka Tower) 
ภายในสวนสาธารณะแห่งนี จะตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์น มีต้นไม้เรียงไปตามทางเดิน และอาคาร
รูปทรงแปลก ทันสมัยสวยงาม และจะมีส่วนท่ีเป็นเกาะลอยยื่นออกไปในทะเลเรียกว่า มาริซอน 
(Marizon) ท่ีมีมีร้านค้าร้านอาหารเล็กๆตกแต่งและออกแบบอาคารเป็นสไลต์อิตาลีทั งหมด 
และท่ีด้านฝั่งติดถนนของสวนแห่งนี จะเป็นหอคอยฟุกุโอกะตึกท่ีสูงท่ีสุดของเมืองฟุกุโอกะ มี
ลานชมวิวแบบ 360 องศาท่ีความสูง 123 เมตร ท าให้สามารถชมวิวไปรอบๆ เห็นทะเลฮากาตะ
และตัวเมืองฟูกุโอกะ 

 วัดโชฟุคุจิ (Shofukuji) เป็นวัดเซนแห่งแรกของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ นเม่ือปี ค.ศ. 1195 โดยพระ
ไออิไซ(Eisai)ท่ีกลับมาจากเมืองจีน และได้น าศาสนาพุทธนิกายเซนสาขารินไซจากเมืองจีน
กลับเข้ามาเผยแพร่ด้วย และได้รับความนิยมอย่างมาในหมู่ซามูไรในสมัยนั น จนเป็นท่ีนิยมกัน
ไปท่ัวประเทศญี่ปุ่น 

 สวนโอโฮริ (Ohori Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั งอยู่ใจกลางเมืองฟูกุโอกะท่ีมีสระน  า
ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยจะมีทางเดินรอบๆสระน  าท่ีมีระยะทางรวมกันประมาณ 2 
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กิโลเมตร เป็นสถานท่ีพักผ่อนยอดนิยมของคนท้องถิ่น ผู้คนจะนิยมมาออกก าลังกาย เดินเล่น 
จูงสุนัข หรือน่ังเล่นรอบๆ สระน  า 

 ย่านซุ้มขายอาหารสไตลย์าไตริมแม่น  า (Yatai Food Stall) เป็นหน่ึงในของขึ นชื่อของเมืองฟุกุ
โอกะ โดยท่ัวๆไปร้านแบบยาไตมักจะมีท่ีน่ังได้แค่ 6-10 ท่ีน่ังเท่านั น ซึ่งมักจะขายอาหารท่ี
สามารถกินได้เร็วๆแต่อยู่ท้อง ท่ัวทั งเมืองฟูกุโอกะจะมีอยู่ประมาณ 150 ร้าน แต่บริเวณท่ี
น่าสนใจที่สุดจนปัจจุบันกลายเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวของเมืองไปแล้ว ก็คือแถวตอนใต้ของ
เกาะนาคาสุ(Nakasu Island)ท่ีอยู่กลางเมืองฟูกุโอกะ เพราะจะมีร้านอาหารแบบยาไตรวมกัน
อยู่ประมาณ 10 ร้านตลอดทางเดินริมน  าที่ได้บรรยากาศดี 

 ห้างคาแนลซิตี  (Canal City)  เป็นศูนย์การค้าและความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอะกะ 
ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองท่ีอยู่ในเมือง ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ 
ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองท่ีไหลผ่านกลาง
ศูนย์กลางค้า 

**อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและเยน็ตามอธัยาศยั** 

ที่พัก Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   
   
 
 
 
 
 
วันที่ห้า  ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ  – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
  หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ  
08.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD237 
12.05 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

**สายการบินมีบริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่อง** 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ท่าน 

 
*ทา่นใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเปน็สายการบินแอร์เอเชยีเทา่นั น*  

** ทั งนี หากสายการบินไฟลท์อินเตอร์เกดิเทีย่วบินลา่ชา้ ทางบรษิัทจะรับผดิชอบชดเชยคา่เสียหายเฉพาะสายการบิน
ภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครอืเดยีวกนักบัไฟล์ทอินเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายล่วงหนา้ก่อนท าการซื อ

ตัว๋ภายในประเทศทกุครั ง  เพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

 

(..............................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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

 

 

 

 

 
 

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

