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FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N 

ซุปตาร ์“ตวัแม.่...จะแครเ์พือ่!!” 
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โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  (FD) 

ภมูภิาคควิชู สสีนัญีปุ่่ น ทางตอนใต ้

สมัผสัความยิง่ใหญ ่ของปราสาทคมุาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาททีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

ซากรุะโนะบาบะ โจไซ เสนห่ย์า่นการคา้โบราณของเมอืงแหง่ปราสาท 

เยีย่มชม คมุะมง สแควร ์ส านกังานของหมดี ามาดกวน มาสคอตแหง่เมอืงคมุาโมโตะ 

 ตระการตา ทุง่กวา้งสดุลกูหลูกูตา ณ ทุง่หญา้คซุะเซนร ิ 

ชมบอ่นรก จโิกค ุเมกรุ ิบอ่นรกแหง่เมอืงเบปป ุ

เทีย่วหมูบ่า้นยฟุอุนิ หมูบ่า้นนา่รกัสไตลย์โุรป  

ขอพรความรู ้จากเทพเจา้ ณ ศาลเจา้ดะไซฟ ุ 

พบกบั กนัด ัม๊ตวัใหมข่นาดเทา่ของจรงิ ณ กนัด ัม๊ ปารค์ ฟกุโุอกะ 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื ชอ้ปป้ิงเต็มวนั 

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

>>สภาพอากาศเปน็เพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเชค็ในใบนดัหมายอกีครัง้<< 
** หมายเหต ุไมม่รีาคาเดก็ เนือ่งจากเปน็ราคาพเิศษ / Infant เดก็อายตุ่า่กวา่ 2 ป ีราคา 6,000 บาท/ทา่น 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
 
วันแรก      ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ  ประเทศไทย 
22.30 น. พร้อมกันที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร  1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย  

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ่านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีน่ั่งจ่านวน กรุป๊ละ 34 ท่าน 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

13-17 เมษายน 2566**สงกรานต ์ 48,888.- 10,000.- 
 

 

14-18 เมษายน 2566**สงกรานต์ 48,888.- 10,000.- 
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สายการบิน AIR ASIA  ใช้เครื่อง AIRBUS A321-NEO จ่านวน 237 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3  (น้่าหนักกระเป๋า 20 
กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้่าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - จังหวัดคุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ – ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะ
บาบะ โจโซเอน - คุมะมงสแควร์ – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - เมืองเบปปุ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ 

  
 
01.35 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่  FD236   
08.55 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตฟิกุโุอกะ ประเทศญีปุ่น่ น่าทา่นผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแล้ว (เวลาทีญ่ีปุ่น่ เรว็กวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย
เวลา) ***สา่คญัมาก!! ประเทศญีปุ่น่ไมอ่นญุาตใหน้า่อาหารสด จา่พวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เข้าประเทศ หากฝา่
ฝนืมโีทษปรบัและจบั 

 เดินทางสู่ จังหวดัคมุาโมโตะ (Kumamoto) จังหวัดในภูมิภาคคิวชู มีน้องหมีด่าคุมะมง (Kumamon) เป็นมาสค็อตประ
จ่าจังหวัดที่โด่งดังไปทั่วโลก ผู้คนนิยมเล้ียงสัตว์และปลูกผืชพักผลไม้ เป็นจังหวัดที่ส่งออกแตงโมเป็นอันดับ 1 ของ
ญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
 หลังอาหารน่าท่านเข้าชม ปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle) เป็นปราสาทสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่น จัดเป็น

ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1601 โดยคาโตะ คิโยมาสะและใช้เวลาในการก่อสร้างเจ็ดปี 
ปราสาทแห่งนี้ ซึ่งรู้จักกันในอกีชื่อหนึง่วา่ “กินนนัโจ” (ปราสาทกิงโกะ) เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่โตและสวยงาม เมื่อ
ปี ค.ศ.2016 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ ่ส่งผลให้ตัวปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนัก ต้องปิดปรับปรุงไปหลาย
ปี จนปัจจุบันทุกท่านสามารถเข้าชมความสวยงามและสัมผัสความยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งนี้ได้แล้ว  

 น่าท่านสู่ ย่านชอ้ปปิง้ซากรุะโนะบาบะ โจไซเอน (Sakura-no-baba Josaien) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของตัวปราสาทคุ
มาโมโตะ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีเอกลักษณ์ สไตล์ย้อนยุคที่ถูกจัดสรรพื้นที่มาเป็นอย่างดี จุดเด่นของที่นี่จะเป็นสินค้า
พื้นเมือง ข้าวของเครื่องใช้ ของฝากต่างๆ และพิพิธภัณฑ ์Wakuwaku ที่บอกเล่าความเป็นมาของเมือง นอกจากนี้ยัง
มีร้านอาหารขายของกินต่างๆ โดยเฉพาะ เมนูท้องถิ่น เช่น ไอศกรีมชาเขียว ที่รสชาติเขียวแบบตะโกนกันไปเลย หรือ 
ราเมนเนื้อม้า ที่แปลกแต่เค้าว่าอร่อยกัน แม้แต่เบียร์คุมาโมโตะ ที่มาเยือนแล้ว แนะว่าไม่ควรพลาด อิสระให้ท่านเดิ น
เล่นตามอัธยาศัย  

 จากนั้นน่าท่านสู่ คุมะมงสแควร ์(Kumamon Squar) ส่านักงานของ Kumamoto Prefecture Sale Manager ที่มีคุ
มะมงเป็นผู้จัดการฝ่ายขายนั่นเอง ที่นี่เป็นเหมือนศูนย์ปฏิบัติการของคุมะมง มีจัดแสดงภาพที่ระลึกตอนคุมะมง
เดินทางไปยังที่ต่างๆ ตั้งแต่อดีต ภายในมีร้านขายของที่ระลึก คาเฟ่ ฯลฯ เรียกได้ว่าสาวกคุมะมงต้องเป็นปล้ืม เพราะ



FD007 DMK-FUK (Update 25 Jan 23) 

อาหาร ขนม ของใช้ในชีวิตประจ่าวันและสินค้าต่างๆ ล้วนมีคาแรคเตอร์คุมะมงอยู่ด้วย ใครเป็นแฟนคลับหมีด่ามาด
กวนคุมะมงคงได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านอย่างแน่นอน  

 เดินทางสู่ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ (Kusasenri) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ซึ่งมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าอันกว้าง
ใหญ่ ประกอบไปด้วยบึงน้่า และไฮไลท์!!! ส่าคัญคือ ปากปล่องภูเขาไฟนาคาดาเคะ (Nakadake Crater) ซึ่งยังคงคุ
กรุน่อยูต่ลอดเวลาตัง้ตระหงา่นอยู่เป็นฉากหลัง และเนื่องจากพื้นที่ในบริเวณนี้เหมาะแก่การท่าปศุสัตว์ จึงมีโอกาสได้

พบกับฝูงม้าและฝูงวัวที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาและบรรยากาศอันน่า

ประทับใจแบบชนบทญี่ปุ่นและที่ส่าคัญในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงธันวาคม จะมีให้บริการนักท่องเที่ยว สามารถข่ี
ม้าเพื่อชมธรรมชาติโดยรอบบริเวณนี้ได้ด้วย 

 ได้เวลาอันสมควรน่าท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ (Beppu) เมืองในจังหวัดโออิตะ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของ
เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองท่องเที่ยวแช่น้่าพุร้อนยอดนิยอมของญี่ปุ่น จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้่าแร่มากที่สุด 
นักท่องเที่ยวนิยมมาแช่ออนเซนหรืออบทรายร้อนริมทะเลที่เมืองนี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

 

ค่่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 
ที่พัก  Kamenoi Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

จากนัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการ แช่น้่าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้่าแร่แล้ว จะท่าให้ผิวพรรณสวยงาม
และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
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วันที่สาม บ่อนรกเบปป ุจิโกค ุเมกรุ ิ(เข้าชม 2 บ่อ) - เมืองยุฟุอิน - หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบคิริน – เมืองฟุกุโอกะ – 
ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู - ดิวตี้ฟรี - กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ 

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

   

น่าท่านสู่ บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ (Beppu Jigoku Meguri Or Hell Tour) หรือ บ่อน้่าพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็น
บ่อน้่าพุร้อนธรรมชาติที่เกิดข้ึน ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น ก่ามะถัน แร่
เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตาม
ลักษณะภายนอกที่เห็นกัน (ให้ท่านเข้าชม 2 บ่อ) 

 น่าท่านสู่ เมืองยฟุอุนิ (Yufuin) เมืองเลก็ๆ ในจังหวดัโออติะ (Oita) ที่รู้จกักนัดีในฐานะแหลง่อนเซ็นชื่อดัง และที่นี่ก็เต็ม
ไปด้วยสถานที่น่ารักๆ มีถนนที่เรียงรายไปด้วยคาแรคเตอร์คาเฟ่และร้านขายของเก่า ของกระจุกกระจิกมากมาย 
ระหว่างทางไม่ควรพลาดที่จะแวะ ยุฟุอินฟลอรัลวิลเลจ (Yufuin Floral Village) ธีมปาร์คในบรรยากาศแห่งเทพ
นิยายทีด่รูาวกบักา่ลงัหลงเข้าไปในเหมือนจ่าลองหมู่บ้านสไตล์ยุโรป ร้านค้าทุกหลังเป็นสีเหลืองที่มีแต่ร้านที่มีสินค้า
เป็นเอกลักษณ์ !!!ไฮไลท์ ประจ่าเมืองยูฟุอิน บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไป
ด้วยดอกไม้นานาชนิด ภายในหมู่บ้านมีถนนช้อปปิ้ง มีร้านรวงต่างๆ ที่ตกแต่งได้อย่างน่ารัก ร้านไอศกรีม หรือ คาเฟ่
น่ารักๆ อย่าง Alice Tea คาเฟ่สุดชิคบรรยากาศเหมือนอยู่ในป่าและจิบน้่าชากับ Mad Hatter หรือจะเป็นร้านขนม ที่
มีเค้าโครงมาจาก Kiki’s Delivery Service กล่ินหอมของขนมปังอบอวล น่ากินสุดๆ นอกจากนี้ยังมี จุดพักเหนื่อยให้
แช่ออนเซ็นเท้าอีกมากมาย เดินเลยจากถนนช้อปปิ้งไป ท่านจะได้พบความงามของ ทะเลสาบคิริน (Kirin Lake) น้่า
ทะเลสาบใสเห็นตัวปลาแหวกว่ายในผืนน้่า บางช่วงมีหมอกบางๆ ลง นับว่าคุ้มค่ากับการมาเห็นความงามนี้ด้วยตา
ตัวเองสักครั้งนึงอย่างแน่นอน อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

   

เที่ยง เลือกรับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านยูฟุอินตามอัธยาศัย (4) Cash Back ท่านละ 1000 เยน (จ่ายโดยไกด์
หน้างาน) 

 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองท่าที่ส่าคัญมา
นานหลายร้อยปี มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ตลอดจนแหล่งช้อปปิ้ง และอาหารหลากหลาย 
เรียกว่าเป็นเมืองที่ครบครัน ท่าให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจ่านวนมาก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
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 น่าท่านสู่ ศาลเจ้าดะไซฟเุทมมงัก ู(Dazaifu Tenmagu Shrine) เป็นวัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟุกุโอ
กะ เป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าแห่งความรู้ คือ ซุกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ซึ่งท่านเป็นนักวิชาการ นักการเมือง และนักเขียนที่
ได้รับความเชื่อถือจากผู้คนมากมายทั่วประเทศญี่ปุ่น มีผลงานที่โดดเด่นในช่วงปีค.ศ. 800 - 900 จึงได้รับการยก
ย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา ภายในมีรูปปั้นวัวสัมฤทธิ์ในท่านั่งหมอบ เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของศาลเจ้าแห่งนี้ 
เมื่อเข้าเขตศาลเจ้าจะมีสะพานทอดข้ามสระชินจิอิเคะ สะพาน 3 สะพานทอดต่อกันจนถึงศาลเจ้าหลัก แต่ละสะพาน
แสดงถึง "อดีต ปัจจุบัน และอนาคต" การเดินข้ามสะพานนี้เปรียบได้กับการช่าระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนจะ
เข้าพบเทพเจ้า ด้านหน้าศาลเจ้าจะมีถนนช้อปปิ้งที่เรียกกันว่า ซังโดะ เป็นเสน่ห์อย่างนึงส่าหรับผู้ที่มาสักการะส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์ ณ ที่แห่งนี้ มีสินค้าพื้นเมือง ขนมพื้นบ้าน ตั้งแต่โมจิย่าง ขนมที่ท่าจากถั่ว ไปจนถึงเครื่องรางและส่ิงน่าโชค
ทั้งหลาย มีร้านค้ากว่า 100 แห่ง ใกล้กันยังมี มีสตาร์บัค สาขาศาลเจ้าดะไซฟุ ที่ว่ากันว่าว่าสวยที่สุดในญี่ปุ่น ให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 จากนั้นน่าท่านสู่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ณ ฟุกุโอกะ เบย์ พลาซ่า Fukuoka Bay Plaza อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า
ปลอดภาษี ทั้ง เส้ือผ้า น้่าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

 น่าท่านสู่ กันดัม้ ปารค์ ฟุกุโอกะ (Gundam Park Fukuoka) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ไฮไลท์!!! ชม กันดั้ม
ตัวใหม่ล่าสุดขนาดเท่าของจริง “Nu Gundam” และยังถูกประกาศว่าเป็นกันด้ัมที่สูงในญี่ปุ่น มีการระบุความสูง
ประมาณ 20 เมตร ซึ่งสูงกว่า RX-0 Unicorn Gundam ในโตเกียวที่สูง 19.7 เมตร และสูงกว่า RX-78-2 Gundam 
ในโยโกฮาม่าที่สูง 18 เมตร โดย NU Gundam ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Mobile Suit Gundam Char’s 
Counter Attack ที่ฉายในปีค.ศ.1988 ถึงจะผ่านมามากกว่า 30 ปีแต่ยังคงเป็นที่รักและที่นิยม ของแฟนๆกันด้ัมทั่ว
โลก ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park Lalaport Fukuoka ในฟุกุโอกะ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 
เมษายน ค.ศ.2022 ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่ใครมาเยือนฟุกุโอกะไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ
ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ ซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ค่่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) 
ที่พัก Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   
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วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย **ไม่มีรถบัสบริการ**  
 

   
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
 ***อสิระทอ่งเทีย่วเตม็วนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนา่การเดนิทางใหท้า่น 

สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจ ณ เมืองฟุกุโอกะ  

 ซากปราสาทฟกูโุอกะและสวนมาอซิรู ุ(Fukuoka Castle Ruin and Maizuru Park) ปราสาทนี้สร้างข้ึนใน
สมัยเอโดะ(Edo)และเคยเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชู ปัจจุบันเหลือเพียงซากของก่าแพงและฐาน
ของหอคอยเล็กๆ อยู่ภายในสวนสาธารณะที่มีที่ส่าหรับเดินเล่น โดยจะมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นเมือง
ฟูกุโอกะได้ด้วย ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระชื่อดังของเมืองฟุกุโอกะ 

 วัดโทโชจิ (Tochoji Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ปัจจุบันได้รับดูแลรักษาโดยการ
เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองฟูกุโอกะ ภายในวัดจะมีวิหารที่มีพระพุทธรูปนั่งท่าจากไม้แกะสลัก สูงถึง 
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10.8 เมตร เป็นพระพุทธรูปนั่งท่าจากไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นใช้เวลาสร้างนานถึง 4 ปี และเป็นที่รู้จักกันว่า ฟูกุ
โอกะ ไดบุสสึ (Fukuoka Daibutsu)หรือพระใหญ่แห่งฟูกุโอกะ 

 สวนสาธารณะริมทะเล โมโมชิ และหอคอยฟุกุโอกะ  (Momochi Park and Fukuoka Tower) ภายใน
สวนสาธารณะแห่งนี้จะตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์น มีต้นไม้เรียงไปตามทางเดิน และอาคารรูปทรงแปลก 
ทันสมัยสวยงาม และจะมีส่วนที่เป็นเกาะลอยยื่นออกไปในทะเลเรียกว่า มาริซอน (Marizon) ที่มีมีร้านค้า
ร้านอาหารเล็กๆตกแต่งและออกแบบอาคารเป็นสไลต์อิตาลีทั้งหมด และที่ด้านฝั่งติดถนนของสวนแห่งนี้จะ
เป็นหอคอยฟุกุโอกะตึกที่สูงที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ มีลานชมวิวแบบ 360 องศาที่ความสูง 123 เมตร ท่าให้
สามารถชมวิวไปรอบๆ เห็นทะเลฮากาตะและตัวเมืองฟูกุโอกะ 

 วัดโชฟุคุจิ (Shofukuji) เป็นวัดเซนแห่งแรกของญี่ปุ่น ถูกสร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1195 โดยพระไออิไซ(Eisai)ที่
กลับมาจากเมืองจีน และได้น่าศาสนาพุทธนิกายเซนสาขารินไซจากเมืองจีนกลับเข้ามาเผยแพร่ด้วย และ
ได้รับความนิยมอย่างมาในหมู่ซามูไรในสมัยนั้น จนเป็นที่นิยมกันไปทั่วประเทศญี่ปุ่น 

 สวนโอโฮร ิ(Ohori Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟูกุโอกะที่มีสระน้่าขนาดใหญ่อยู่ตรง
กลาง โดยจะมีทางเดินรอบๆสระน้่าที่มีระยะทางรวมกันประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยม
ของคนท้องถิ่น ผู้คนจะนิยมมาออกก่าลังกาย เดินเล่น จูงสุนัข หรือนั่งเล่นรอบๆ สระน้่า 

 ย่านซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไตริมแม่น้่า (Yatai Food Stall) เป็นหนึ่งในของข้ึนชื่อของเมืองฟุกุโอกะ 
โดยทั่วๆไปร้านแบบยาไตมกัจะมทีีน่ั่งได้แค่ 6-10 ที่นั่งเท่านั้น ซึ่งมักจะขายอาหารที่สามารถกินได้เร็วๆแต่อยู่
ท้อง ทั่วทั้งเมืองฟูกุโอกะจะมีอยู่ประมาณ 150 ร้าน แต่บริเวณที่น่าสนใจที่สุดจนปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งใน
แหล่งท่องเที่ยวของเมืองไปแล้ว ก็คือแถวตอนใต้ของเกาะนาคาสุ(Nakasu Island)ที่อยู่กลางเมืองฟูกุโอกะ 
เพราะจะมีร้านอาหารแบบยาไตรวมกันอยู่ประมาณ 10 ร้านตลอดทางเดินริมน้่าที่ได้บรรยากาศดี 

 ห้างคาแนลซิตี้ (Canal City)  เป็นศูนย์การค้าและความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น 
ได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองที่อยู่ในเมือง ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม 
โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลางศูนย์กลางค้า 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและเยน็ตามอธัยาศยั** 

ที่พัก Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   
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วันที่ห้า  ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ  – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
  หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว น่าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ  
10.40 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD237 
14.00 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

**สายการบินมีบริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่อง** 

ส่าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ท่าน 

 
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเปน็สายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่นั้น*  

** ทัง้นี้หากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสายการบนิภายในประเทศทีเ่ปน็สายการบนิเครอื
เดยีวกันกบัไฟล์ทอนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหน้ากอ่นทา่การซือ้ตั๋วภายในประเทศทกุครัง้  เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง ** 
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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

