
  
 
 
 
 
 
 

  

รหัสโปรแกรม : 26962 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภมู ิ     

2 
สนามบนิฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - หมูบ่า้นยฟุูอนิ - บ่อทะเลเดอืด - จโิกกุ เม
กุร ิ- ยเูมะ ทาวน์   

   
THE B, FUKUOKA  
หรอืเทยีบเท่า  

3 
สวนดอกไม้คุจู - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้าคุชิดะ - กนัดัม้
พารค์ - ออิอน    

THE B, FUKUOKA  
หรอืเทยีบเท่า  

4 อสิระเตม็วนั หรอืเลอืกท่องเทีย่วไดต้ามอธัยาศยั    
THE B, FUKUOKA  
หรอืเทยีบเท่า  

5 สนามบนิฟุกุโอกะ - สนามบนิสุวรรณภมู ิ- ประเทศไทย     



 

 
 

BKK       FUK FUK       BKK 

  
VZ810 00.15 07.25 VZ811 08.25 12.35 

      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 
ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

05 – 09 พฤษภาคม 
2566 

27,990 27,990 19,990 5,500 

06 – 10 พฤษภาคม 
2566 

27,990 27,990 19,990 5,500 

09 – 13 พฤษภาคม 
2566 

24,990 24,990 16,990 5,500 

10 – 14 พฤษภาคม 
2566 

25,990 25,990 17,990 5,500 

11 – 15 พฤษภาคม 
2566 

25,990 25,990 17,990 5,500 

12 – 16 พฤษภาคม 
2566 

25,990 25,990 17,990 5,500 

13 – 17 พฤษภาคม 
2566 

24,990 24,990 16,990 5,500 

17 – 21 พฤษภาคม 
2566 

25,990 25,990 17,990 5,500 

18 – 22 พฤษภาคม 
2566 

25,990 25,990 17,990 5,500 

19 – 23 พฤษภาคม 
2566 

25,990 25,990 17,990 5,500 

20 – 24 พฤษภาคม 
2566 

24,990 24,990 16,990 5,500 

23 – 27 พฤษภาคม 
2566 

24,990 24,990 16,990 5,500 

24 – 28 พฤษภาคม 
2566 

25,990 25,990 17,990 5,500 

โปรแกรมเดนิทาง 5 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ VIETJET 

AIR (VZ) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



25 – 29 พฤษภาคม 
2566 

25,990 25,990 17,990 5,500 

26 – 30 พฤษภาคม 
2566 

25,990 25,990 17,990 5,500 

27 – 31 พฤษภาคม 
2566 

24,990 24,990 16,990 5,500 

30 พ.ค. – 03 ม.ิย. 
2566 

24,990 24,990 16,990 5,500 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,500 บาท 

 
 

 

 

** ราคาทวัร์ไมร่วมคา่ทปิไกด์ และคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท ** 
 

ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองลว่งหน้ากอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท/ทา่น 

และช าระส่วนที่เหลือ 21 วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนัเดินทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัร์เต็ม
จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผู้เดนิทางไมถ่งึ
ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 
(ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุ
คร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมจง้
ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนกัท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยืนยนัว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความ
สะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัท ัง้ไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโควดิ-19 
ทกุประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัทา่นเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายุไมเ่กนิ 12 
ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

01 – 05 มถิุนายน 
2566 

27,990 27,990 19,990 5,500 

07 – 11 มถิุนายน 
2566 

25,990 25,990 17,990 5,500 

08 – 12 มถิุนายน 
2566 

25,990 25,990 17,990 5,500 

14 – 18 มถิุนายน 
2566 

25,990 25,990 17,990 5,500 

15 – 19 มถิุนายน 
2566 

25,990 25,990 17,990 5,500 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,500 บาท 

อตัราคา่บรกิาร 



Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

21.30 นดัหมายพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบ
เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

 

Day2 สนามบนิฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - เบปปุ หมูบ่า้นยูฟุอนิ - บอ่ทะเลเดือด - จโิกกุ เมกุร ิ- 
ยูเมะ ทาวน์   

 

00.45 ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ 
VZ810  

08.10 เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรบัสมัภาระผ่านจุดคดั
กรองตามระเบียบของสนามบนิ หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของ
แดนอาทติย์อุทยั ใครไดไ้ปสมัผสัแลว้จะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองน้ีทีแ่มจ้ะเต็มไปดว้ยตกึสูงระฟ้า
แต่ก็แฝงกลิ่นอายของวฒันธรรมโบราณอนัสงบเงียบ เมืองเล็กๆ แห่งน้ีจึงมีท ัง้ 2 อารมณ์ให้
นกัทอ่งเทีย่วได้สมัผสัเสน่ห์ของฟูกูโอกะ ซึ่งเลื่องชื่อจนได้รบัการจดัอนัดบัของนิตยสาร ASIA 
Week ใหเ้ป็นเมอืงทีน่่าอยูท่ีส่ดุในเอเชีย ขณะทีส่หประชาชาตทิ านายวา่เมอืงน้ีเป็นเมอืงทีม่อีตัรา
การเตบิโตสงูเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากลาสเวกสั   

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” 

ต ัง้อยู่บนชายฝั่ งทะเลตะวนัออกของเกาะควิชู

เป็นเมืองแหง่บอ่น ้าแร่ที่เป็นบอ่โคลน จดัเป็น

เมืองที่มีรีสอร์ทน ้าแร่มากที่สุดนกัท่องเที่ยว

สามารถลองแช่น ้าแร่หลายหลากชนิดได้  น า

ท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน เป็นต้นแบบของ

หมูบ่า้น OTOP ของประเทศญีปุ่่ น และเมอืงน้ี

มี ชื่อเสียง อีกอย่างในเรื่องของน ้ าพุร้อน 

ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin  ทะเลสาบแหง่น้ีทีเ่ป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสีทีง่ดงามอกีแหง่

หน่ึงของหมูบ่า้นยูฟูอนิหมูบ่า้นยูฟูอนิประกอบไปดว้ยรา้นคา้ขายของพ้ืนเมอืง ผกัและผลไมส้ด  



 

ของทีร่ะลึก Handmade น่ารกัๆ มากมาย โดยตวัเมืองยุฟุอนินั้นต ัง้อยู่ทา่มกลางธรรมชาติใน

หุบเขาสีเขียวอนังดงาม ปจัจุบนัเมืองยุฟุอนิได้กลายเป็นเมืองแหง่การทอ่งเทีย่วซึ่งเป็นจุดหมาย

ปลายทางยอดนิยมทีน่กัทอ่งเทีย่วนิยมมาเยือน 

 

และยงัมีขนมขึ้นชื่ออย่าง "โคร็อกเกะ" (มนัชุบเกล็ดขนมปงัทอด) อาหาร

ยอดนิยมทีเ่ดนิกนิแกห้วิได ้ขา้งในแป้งทีท่อดจนกรอบมดีา้นในท าจากมนัพนัธุ์ดนั

ชาคุบดผสมกบัเน้ือวากวิสบั ทอดจนดา้นนอกกรอบ แตด่า้นในยงันุ่มเนียนละลาย

ในปาก 

 น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าพุร้อน (Jigoku Meguri) หรือ บ่อน ้าพุร้อนขุม
นรกท ัง้แปด เป็นบอ่น ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ ภายหลงัจากการระเบดิของภูเขาไฟ 

ประกอบไปด้วยแร่ธาตุทีเ่ข้มข้น เช่น ก ามะถนั แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น 
และรอ้นเกนิกวา่จะลงไปอาบได้ แล้วบอ่ท ัง้ 8 บอ่ ก็ต ัง้ชื่อใหน่้ากลวัตามลกัษณะภายนอกทีเ่ห็น
กนั ทา่นจะไดพ้บกบับอ่ทะเลเดือด ยูม-ิจโิกกุ (Umi Jigoku) ซึง่เป็น 1 ใน 8 บอ่น ้าพุรอ้นชื่อดงั
ของเมืองเบปปุ เป็นบอ่ทีน่กัทอ่งเทีย่วนิยมไปชมมากทีสุ่ดเพราะมีความสวยงามดูเป็นนรกน้อย
กว่าแหง่อืน่ ต ัง้แต่ทางเข้าเราจะเห็นควนัขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหนิใหญข่ึ้นมาเสียงดงัฟู่ๆๆ อยู่
ตลอดเวลา เมือ่เดนิเขา้ไปใกล้ๆ  จะรูส้กึไดถ้งึความรอ้นทีพุ่ง่ขึน้มาจากใตธ้รณี  
กอ่นทีจ่ะเขา้ไปชมบอ่ทะเลเดือด สามารถแวะชม สระบวักอ่นได ้ซึง่ในสระมใีบบวัขนาดใหญม่าก
จนเด็กตวัเล็กๆ สามารถลงไปนั่งได ้ยูม ิจิโกกุ เป็นบอ่น ้ารอ้น สีฟ้าเหมือนน ้าทะเล ดว้ยความลกึ 
150 เมตร ก าเนิดขึน้หลงัจากการระเบดิ
ข อ ง ภู เ ข า ไฟ เมื่ อ  1,200 ปี ก่ อ นมี
สว่นประกอบของแรโ่คบอลต์ ควนัสีขาว
พวยพุ่งขึ้นมารอบๆ บ่อตลอดเวลา 
อุณหภูมขิองน ้าสูงถงึ 98 องศาเซลเซียส 
สามารถต้มไข่ให้สุกได้ บ่อน้ีแม้น ้าจะ
ร้อนเกินกว่าจะลงไปแช่ได้ แต่ก็มีผง
น ้าแร่ วางจ าหน่ายในร้านขายของที่
ระลึก ให้น าไปละลายน ้าอาบเองที่บ้าน
ได้ สรรพคุณท าให้ผิวพรรณเปล่งปล ั่ง
และรกัษาโรคผิวหนงัได้ ก่อนออกมา
อยา่ลืมไปนั่งแชเ่ทา้ในบอ่น ้ารอ้น 
 



 
ใต้ศาลา (ออนเซ็นเท้า) จะท าให้รู ้สึกสบายเท้า และมีแรงเดินเที่ยวต่อไป ซึ่งให้บริการแก่
นกัทอ่งเทีย่วฟรี จะนั่งแชน่านเทา่ใดก็ได ้*รวมคา่เขา้ชมบอ่น ้าแร ่2 บอ่ 
น าทา่นเดนิทางสู ่ยูเมะ ทาวน์ (You Me Town) ช้อปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ ่อสิระทา่นไดเ้ลือกซื้อ
สนิคา้จากรา้นคา้ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นเสื้อผา้ กระเป้า, รองเทา้, ของแตง่บา้น, ของทีร่ะลกึ, ขนมโม
จ,ิเบนโตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลูกอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากทางบา้น 

ค ่า อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั   
ทีพ่กั THE B, FUKUOKA ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 
 
 

 
 

 
Day3 สวนดอกไมคุ้จู - ฟุกุโอกะ - ศาลเจา้ดาไซฟุ - ศาลเจา้คุชดิะ - กนัด ัม้พาร์ค - ออิอน 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 Flowers 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
月 

11
月 

12
月 

1月 2月 

 
 

 

 

Spring 

 

Tulip            
Viola           
Nemophila           
Livingstone daisy           
Spring Rainbow 
Blossom 

          

Poppy           
Linaria           
Shiba Sakura           
Clematis           

 
Summer 

Lavender           
Sun Flower           
Blueberry           

Autumn 
Cockscomb           
Begonia           



 

 น าทา่นเดินไปยงั สวนดอกไมคุ้จู (Kuju Flower Park) ต ัง้อยู่ทางใต้ของภูเขาคุจู (Mt. Kuju) 
เป็นสวนดอกไมข้นาดใหญใ่นจงัหวดัโออติะ (Oita) ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมก้วา่ 500 สายพนัธุ์ ซึง่
จะสลบัผดัเปลีย่นกนัผลบิานไปตามฤดูกาล ใหไ้ด้ชื่นชมกบัสีสนัความงามของดอกไมท้ีแ่ตกตา่ง
กนัไปในแตล่ะฤดู **ไมร่วมคา่เขา้ชมสวน ทา่นละ 1,300 เยน** 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! บุฟเฟ่ต์ยากนิิคุ สไตล์ญีปุ่่ น 

  น าท่านเดินไปยงั เมืองฟุกุโอกะ ชม “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วดัชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของ
จงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นทีส่ถติของเทพเจา้แหง่ความรู ้จงึมนีกัเรียน
นิสิต นกัศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละ
วนั ในฤดูใบไม้ผลิภายในวดัมีต้นบ๊วยนานาพนัธ์มากกว่า 
6 ,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นท ั่วบริเวณว ัด ให้
บรรยากาศทีแ่สนรื่นรมย์ และในบริเวณด้านหน้าศาลเจ้ามี รูป
หล่อววัเทพเจา้ นอนเฝ้าอยูบ่นแทน่ดว้ยความเชื่อทีว่า่ ถ้าลูบหวั
ววัแล้วจะมีปญัญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจงึพากนั
ลูบหวัววัตวัน้ีดว้ยความเอ็นดู   

Salvia           
Cosmos           
Autumn group 
planting 

          

Marigold           
Kochia           
Gomphrena 
globose 

          

Chrysanthemum           

All Year 

Greenhouse 
Antilles 

          

Rose garden           



 

  สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่รา้นค้ากว่า 100 รา้นบริ
เวณหน้าวดัรวมถึงรา้นขนมขึ้นชื่ออย่าง “อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที่ท าจากถ ั่ง
แดงหอ่แป้งขา้วเหนียวแลว้น าไปป้ิง 
 

น าทา่นเดนิไปยงั ศาลเจา้คชุดิะ คือศาลเจา้เกา่แกป่ระจ าเมืองฟุกุโอกะ มีอายุมากกวา่ 
1,200 ปีแล้ว เรื่องที่ขอพรกนัที่ศาลเจ้าคุชิดะแห่งน้ี คือเรื่องเกี่ยวกบัธุรกิจ และการ

คา้ขาย 

 น าทา่นไปต่อยงั กนัด ัม้พาร์ค หากใครทีเ่ป็นสาวกกนัด ัม้แล้วนั้นไมค่วรพลาดอย่างยิ่ง ถือได้ว่า
เป็นสวรรค์ของคนคล ั่งรกักนัด ั้ม ภายในศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park LalaPort 
Fukuoka แบ่งออกเป็น 3 โซนด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็น GUNDAM SIDE-F ที่จดัเต็มกนัด ัม้รุ่น
ต่าง ๆ แม้กระท ั่งรุ่นลิมิเต็ดหายากไว้ให้ช้อปให้แบบจุก ๆ ตามมาด้วย VS PARK WITH G 
พื้นที่ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกบักนัด ั้มเน้น ๆ รวมท ัง้ยงัมี 
Namco บริเวณที่เต็มไปด้วยตู้อาร์เคดพร้อมท ั้งตู้เกมส์สุดพิเศษที่มี
เฉพาะทีน่ี่ทีเ่ดียว แลว้ยงัมไีฮไลท์เด็ดเป็นหุน่กนัด ัม้ยกัษ์ตวัใหมล่า่สดุสูง
ถงึ 24.8 เมตรไวใ้หร้วัรูปกนั 

 
 น าทา่นช้อปป้ิง ณ อิออน มอลล์ ซึ่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่อง

ญี่ปุ่ น มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดใหท้่านได้เลือกซื้อกนั ไม่ว่าจะ
เป็นโซนเครือ่งส าอางค์ ของใช้เด็ก ของเลน่ เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยา
สามญัประจ าบา้นหรือแมก้ระท ั่งผลไมส้ดๆจากไรข่องญีปุ่่ นก็มีจ าหน่าย
ทีน่ี่ดว้ยเชน่กนั  พเิศษสุดกบัรา้น 100 เยน ทีทุกอยา่งในรา้นราคาเพียง 
100 เยนเทา่นัน้ ซึง่เป็นรา้นยอดฮติของคนญีปุ่่ นกนัเลยทเีดียว    

 
ค ่า อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 
ทีพ่กั THE B, FUKUOKA ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Day4 อิสระเต็มวนั หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอธัยาศยั ไม่มีอาหารกลางวนั และเย็น
บรกิาร 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยวตามอธัยาศยัภายในเมืองฟุกุโอกะ (ไม่รวมค่าเดินทาง)  ให้ท่าน

เพลดิเพลนิกบัอสิระชอ้ปป้ิงตามแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงั โดยมไีกด์คอยใหค้ าแนะน าการเดนิทาง 

- Canal City Hakata    อาณาจกัรหรูแหง่การชอ้ปและความบนัเทงิหลายรูปแบบทีร่วมไวใ้น

ทีเ่ดียว ท ัง้โรงหนงั, game center, โรงแรมและรา้นแบรนด์เนมมากมาย ท ัง้แบรนด์ญีปุ่่ น

แทแ้ละแบรนด์ตา่งประเทศรวมกวา่ 250 รา้น สว่นใครช้อปจนตาลายอยากแวะเตมิพลงั ก็มี

รา้นอาหารเปิดบริการหลากหลายประเภท และบนชัน้ 5 มี Ramen Stadium หรือบางคน

จะเรียกวา่ศูนย์อาหารทีข่ายเฉพาะราเมงก็ไมว่า่กนั ใครชอบรา้นไหนเลือกไดต้ามสะดวก และ

เป็นอีกแหล่งทีม่ีฮากะตะราเมงใหล้องชิมกนัดว้ย นอกจากน้ียงัเป็นสถานทีถ่่ายท าละคร “รกั

คณุเทา่ฟ้า” 

- Marinoa City Outlet ช้อปป้ิงมอลล์รมิทะเลแหง่ใหญน้ี่ต ัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของเมืองฮา

กะตะ สว่นใหญจ่ะเป็นแบรนด์ทอ้งถิ่นแต่ก็มีแบรนด์อนิเตอร์บางสว่นนะคะ อย่าง Coach, 

Gap, Beams, Wacoal, Triumph ช็อปจะมีท ัง้ที่เป็นเอาท์เล็ตและเป็นช็อปธรรมดา ซึ่ง

สว่นใหญเ่น้นแฟชั่นดีไซน์ ท ัง้รองเทา้ กระเป๋า เสื้อผ้า ชุดกีฬา นอกจากน้ียงัมีเครือ่งใช้และ

ของตกแต่งบา้น ของใช้ส าหรบัเด็ก และ Game Zone และนอกจากน้ียงัมีเครื่องเล่นชิงช้า

สวรรค์ไวค้อยใหบ้รกิารอกีดว้ย 

- Tenjin Underground Shopping Mall อยู่ใต้ดินสถานี Tenjin ถือว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิง

ใหญท่ีม่ีรา้นคา้ใหเ้ลือกช้อปกนัอยา่งจุใจกว่ารอ้ยรา้น แบง่เป็นบล็อคๆ ต ัง้เรียงรายซ้าย-ขวา

ตลอดทางเดนิความยาวกวา่ 600 เมตร บรรยากาศโดยรวมและบรรดารา้นรวงตา่งๆ ตกแตง่

รา้นกนัอยา่งน่ารกั ดูดี มกีลิน่อายสไตล์ยุโรปในยุคศตวรรษที ่19 สนิคา้สว่นใหญเ่ป็นแบรนด์

ทอ้งถิน่ทีส่รา้งสรรค์ขึน้มาเอง เหมาะกบัวยัรุน่และวยัท างาน โดยเฉพาะเสื้อผา้แฟชั่น เครือ่ง

แตง่กาย เครือ่งประดบั accessories 

- ถนนช้อปป้ิง Hakata Kawabata ถนนช้อปป้ิงแบบมุงหลงัคาทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของฮากะตะ ทีช่้

อปป้ิงทีน่ี่จะเล็กกวา่ทีอ่ืน่ ตลอดท ัง้สองขา้งทางเดนิยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่รอ้ย

รา้น สนิคา้ก็มีเลือกซื้อมากมายประเภทท ัง้เสื้อผา้ ของกนิ ของใช้ สว่นใหญจ่ะเป็นสนิคา้ท ั่ว ๆ 

ไป ทีเด็ดของทีน่ี่คือรา้นทีม่ีสนิคา้จากเตา้หู ้มีท ัง้มาสก์เตา้หูท้ีข่ึน้ชื่อของทีน่ี่ และผลติภณัฑ์น ้า

เตา้หูแ้ท้ๆ  ของฟุกุโอกะทีต่อ้งลอง 

- ย่านซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไตริมแม่น ้า (Yatai Food Stall) รถเข็นขายอาหารหรือทีเ่รียก

กนัวา่ยาไต (Yatai)เป็นหน่ึงในของขึน้ชือ่ของเมอืงฟุกุโอกะ โดยท ั่วๆไปรา้นแบบยาไตมกัจะ

มีที่น ั่งได้แค่ 6-10 ที่น ั่งเท่านั้น ซึ่งมกัจะขายอาหารที่สามารถกินได้เร็วๆแต่อยู่ท้อง ท ั่วท ัง้

เมอืงฟูกุโอกะจะมอียูป่ระมาณ 150 รา้น แตบ่รเิวณทีน่่าสนใจทีส่ดุจนปจัจุบนักลายเป็นหน่ึง 



 

ในแหลง่ทอ่งเทีย่วของเมืองไปแลว้ ก็คือแถวตอนใตข้องเกาะนาคาสุ (Nakasu Island)ทีอ่ยู่

กลางเมืองฟูกุโอกะ เพราะจะมีร้านอาหารแบบยาไตรวมกนัอยู่ประมาณ 10 ร้านตลอด

ทางเดนิรมิน ้าทีไ่ดบ้รรกาศดี 

ทีพ่กั THE B, FUKUOKA ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

 

 

 
 

Day5 สนามบนิฟุกุโอกะ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ประเทศไทย 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOX 

08.25 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่
VZ811 
12.35 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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