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โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

ภมูภิาคควิชู สสีนัญีปุ่่ น ทางตอนใต ้

สมัผสัความยิง่ใหญ ่ของปราสาทคมุาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาททีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

ซากรุะโนะบาบะโจไซ เสนห่ย์า่นการคา้โบราณของเมอืงแหง่ปราสาท 

เยีย่มชม คมุะมง สแควร ์สํานกังานของหมดีาํมาดกวน 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 

อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิ

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ทา่น 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

 

ทีน่ ัง่จํานวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

20-24 มกราคม 2566 26,888.- 10,000.- 
 

 

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

 

24-28 มกราคม 2566 29,888.- 10,000.- 
 

 

26-30 มกราคม 2566 28,888.- 10,000.- 
 

 

27-31 มกราคม 2566 28,888.- 10,000.- 
 

 

02-06 กมุภาพนัธ ์2566 29,888.- 10,000.- 
 

 

03-07 กมุภาพนัธ ์2566 29,888.- 10,000.- 
 

 

06-10 กมุภาพนัธ ์2566 28,888.- 10,000.- 
 

 

07-11 กมุภาพนัธ ์2566 29,888.- 10,000.- 
 

 

10-14 กมุภาพนัธ ์2566 29,888.- 10,000.- 
 

 

17-21 กมุภาพนัธ ์2566 29,888.- 10,000.- 
 

 

24-28 กมุภาพนัธ ์2566 29,888.- 10,000.- 
 

 

28 กมุภาพนัธ ์– 04 มนีาคม 2566 29,888.- 10,000.- 
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วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯประเทศไทย 

22.30 น. พรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์สาย

การบนิแอรเ์อเชยี  เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 
 

สายการบนิ AIR ASIA  ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A321-NEO จ านวน 237 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3  (น ้าหนัก

กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตฟิุกโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น - จงัหวดัคมุาโมโตะ - ปราสาทคมุาโมโตะ – 

ยา่นชอ้ปป้ิงซากรุะโนะบาบะ โจโซเอน - คมุะมงสแควร ์ – ทุง่หญา้คซุะเซนร ิ- เมอืงเบปป ุ- 

แชอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ

 
01.35 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงฟุกโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิทีF่D736 

08.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฟิุกโุอกะ ประเทศญีปุ่่ นน าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิา

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตให้

นําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสูจ่งัหวดัคมุาโมโตะ (Kumamoto)จังหวัดในภมูภิาคควิชมูนีอ้งหมดี าคมุะมง (Kumamon) 

เป็นมาสค็อตประจ าจังหวัดทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลกผูค้นนยิมเลีย้งสตัวแ์ละปลกูผชืพักผลไมเ้ป็นจังหวัดที่

สง่ออกแตงโมเป็นอนัดับ 1 ของญีปุ่่ น(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 หลังอาหารน าทา่นเขา้ชม ปราสาทคมุาโมโตะ  (KumamotoCastle)เป็นปราสาทสถาปัตยกรรม

แบบญีปุ่่ นจัดเป็นปราสาททีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 3 ของญีปุ่่ น สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1601 โดยคาโตะคโิยมาสะ

และใชเ้วลาในการกอ่สรา้งเจ็ดปีปราสาทแหง่นีซ้ ึง่รูจั้กกนัในอกีชือ่หนึง่วา่ “กนินนัโจ” (ปราสาทกงิ

โกะ)เป็นปราสาททีม่ขีนาดใหญโ่ตและสวยงาม เมือ่ปี ค.ศ.2016 ไดเ้กดิแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ ่สง่ผล

ใหต้ัวปราสาทไดรั้บความเสยีหายอยา่งหนัก ตอ้งปิดปรับปรงุไปหลายปี จนปัจจบุนัทกุทา่นสามารถ

เขา้ชมความสวยงามและสมัผัสความยิง่ใหญข่องปราสาทแหง่นีไ้ดแ้ลว้  

 น าทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงซากรุะโนะบาบะโจไซเอน (Sakura-no-baba Josaien)ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิ

เขาของตัวปราสาทคมุาโมโตะเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่เีอกลักษณ์ สไตลย์อ้นยคุทีถ่กูจัดสรรพืน้ทีม่าเป็น

อยา่งด ีจดุเดน่ของทีน่ีจ่ะเป็นสนิคา้พืน้เมอืงขา้วของเครือ่งใชข้องฝากตา่งๆและพพิธิภณัฑ์

Wakuwakuทีบ่อกเลา่ความเป็นมาของเมอืง นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหารขายของกนิตา่งๆ โดยเฉพาะ 

เมนูทอ้งถิน่ เชน่ ไอศกรมีชาเขยีว ทีร่สชาตเิขยีวแบบตะโกนกนัไปเลย หรอื ราเมนเนือ้มา้ ทีแ่ปลกแต่

เคา้วา่อรอ่ยกนั แมแ้ตเ่บยีรค์มุาโมโตะ ทีม่าเยอืนแลว้ แนะวา่ไมค่วรพลาด อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตาม

อธัยาศัย  
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 จากนัน้น าทา่นสู ่คมุะมงสแควร ์ (Kumamon Squar) ส านักงานของKumamoto Prefecture 

Sale Managerทีม่คีมุะมงเป็นผูจ้ัดการฝ่ายขายน่ันเอง ทีน่ีเ่ป็นเหมอืนศนูยป์ฏบิตักิารของคมุะมงมจีัด

แสดงภาพทีร่ะลกึตอนคมุะมงเดนิทางไปยงัทีต่า่งๆตัง้แตอ่ดตี ภายในมรีา้นขายของทีร่ะลกึคาเฟ่ฯลฯ

เรยีกไดว้า่สาวกคมุะมงตอ้งเป็นปลืม้เพราะอาหารขนมของใชใ้นชวีติประจ าวันและสนิคา้ตา่งๆลว้นมี

คาแรคเตอรค์มุะมงอยูด่ว้ยใครเป็นแฟนคลับหมดี ามาดกวนคมุะมงคงไดข้องฝากตดิไมต้ดิมอืกลับบา้น

อยา่งแน่นอน  

 เดนิทางสู ่ทุง่หญา้คซุะเซนริ (Kusasenri)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ซึง่มลีักษณะ

เป็นทุง่หญา้อนักวา้งใหญป่ระกอบไปดว้ยบงึน ้า และไฮไลท์!!! สําคญัคอืปากปลอ่งภเูขาไฟนาคา

ดาเคะ (Nakadake Crater) ซึง่ยงัคงคกุรุน่อยูต่ลอดเวลาต ัง้ตระหงา่นอยูเ่ป็นฉากหลงั และ

เนือ่งจากพืน้ทีใ่นบรเิวณนีเ้หมาะแกก่ารท าปศสุตัวจ์งึมโีอกาสไดพ้บกบัฝงูมา้และฝงูวัวทีใ่ชช้วีติอยู่

ทา่มกลางธรรมชาตซิ ึง่ชว่ยเพิม่ความมชีวีติชวีาและบรรยากาศอนัน่าประทับใจแบบชนบทญีปุ่่ นและที่

ส าคัญในชว่งระหวา่งเดอืนมนีาคมถงึธันวาคมจะมใีหบ้รกิารนักทอ่งเทีย่วสามารถขีม่า้เพือ่ชมธรรมชาติ

โดยรอบบรเิวณนีไ้ดด้ว้ย 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเบปปุ  (Beppu)เมอืงในจงัหวดัโออติะ ตัง้อยูบ่นชายฝ่ัง

ทะเลตะวันออกของเกาะควิชปูระเทศญีปุ่่ นเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วแชน่ ้าพรุอ้นยอดนยิอมของญีปุ่่ นจัดเป็น

เมอืงทีม่รีสีอรท์น ้าแรม่ากทีส่ดุนักทอ่งเทีย่วนยิมมาแชอ่อนเซนหรอือบทรายรอ้นรมิทะเลทีเ่มอืงนี้ (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Kamenoi Hotelหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะ

ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัทีส่าม บอ่นรกเบปป ุจโิกค ุเมกรุ(ิเขา้ชม 2 บอ่) - เมอืงยฟุุอนิ - หมูบ่า้นยฟุุอนิฟลอรร์ลั – ทะเลสาบ

ครินิ – เมอืงฟุกโุอกะ –ศาลเจา้ดะไซฟุเทมมงัก ู- ดวิตีฟ้ร ี- กนัด ัม้ปารค์ฟุกโุอกะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 
น าทา่นสู ่บอ่นรกเบปป ุจโิกค ุเมกรุ ิ  (Beppu JigokuMeguri Or Hell Tour)หรอืบอ่น ้าพรุอ้น

ขมุนรกทัง้แปดเป็นบอ่น ้าพรุอ้นธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ภายหลังจากการระเบดิของภเูขาไฟประกอบไปดว้ย

แรธ่าตทุีเ่ขม้ขน้เชน่ก ามะถันแรเ่หล็กโซเดยีมคารบ์อเนตเรเดยีมเป็นตน้และรอ้นเกนิกวา่จะลงไปอาบ

ไดแ้ลว้บอ่ทัง้ 8 บอ่ก็ตัง้ชือ่ใหน่้ากลัวตามลักษณะภายนอกทีเ่ห็นกนั(ใหท้า่นเขา้ชม 2 บอ่) 

 น าทา่นสู ่เมอืงยฟุุอนิ  (Yufuin)เมอืงเล็กๆในจังหวัดโออติะเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมทีเ่ดนิทาง

มาไดส้ะดวกสบายส าหรับเมอืงเล็กๆแหง่นีม้แีหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่ารักเหมาะส าหรับOneday Trip ทีท่า่น

สามารถเดนิเลน่เพลนิๆหรอืถา่ยรปูสวยๆก็ได(้ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

 เดนิชมหมูบ่า้นยฟุุอนิฟลอรร์ลั (Yufuin Floral Village)เป็นหมูบ่า้นจ าลองสไตลย์โุรปมกีลิน่อาย

ยโุรปโบราณ!!!ไฮไลทป์ระจําเมอืงยฟูุอนิบา้นอฐิทีแ่สนคลาสสคิเรยีงรายอยูบ่นถนนสายเล็กๆ

ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิ ภายในหมูบ่า้นมถีนนชอ้ปป้ิง มรีา้นรวงตา่งๆ ทีต่กแตง่ได ้

อยา่งน่ารัก รา้นไอศกรมี หรอื คาเฟ่น่ารักๆ อยา่ง Alice Tea คาเฟ่สดุชคิบรรยากาศเหมอืนอยูใ่นป่า

และจบิน ้าชากบัMad Hatter หรอืจะเป็นรา้นขนม ทีม่เีคา้โครงมาจาก Kiki’s Delivery Service กลิน่

หอมของขนมปังอบอวลน่ากนิสดุๆ นอกจากนีย้งัม ีจดุพักเหนือ่ยใหแ้ชอ่อนเซน็เทา้อกีมากมาย เดนิ

เลยจากถนนชอ้ปป้ิงไป ทา่นจะไดพ้บความงามของทะเลสาบครินิ (Kirin Lake)น ้าทะเลสาบใสเห็น

ตัวปลาแหวกวา่ยในผนืน ้า บางชว่งมหีมอกบางๆ ลง นับวา่คุม้คา่กบัการมาเห็นความงามนีด้ว้ยตา

ตัวเองสกัครัง้นงึอยา่งแน่นอน อสิระใหท้า่นเดนิเลน่และถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 
เทีย่ง เลอืกรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นยฟูุอนิตามอธัยาศยั(3)Cash Back ทา่นละ 1000 

เยน (จา่ยโดยไกดห์นา้งาน) 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ เมอืงฟุกโุอกะ  (Fukuoka)เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาะควิชปูระเทศญีปุ่่ นเป็น

เมอืงทา่ทีส่ าคัญมานานหลายรอ้ยปีมแีหลง่ทอ่งเทีย่วทัง้ทางธรรมชาตวิัฒนธรรมตลอดจนแหลง่ชอ้ป

ป้ิงและอาหารหลากหลายเรยีกวา่เป็นเมอืงทีค่รบครันท าใหเ้ป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วจ านวนมาก(ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
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 น าทา่นสู ่ ศาลเจา้ดะไซฟุเทมมงักู  (DazaifuTenmagu Shrine)เป็นวัดชนิโตเกา่แกแ่ละมี

ชือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงฟกุโุอกะเป็นทีส่ถติยข์องเทพเจา้แหง่ความรูค้อื ซุกาวาระโนะมจิซิาเนะ  ซึง่

ทา่นเป็นนักวชิาการนักการเมอืงและนักเขยีนทีไ่ดรั้บความเชือ่ถอืจากผูค้นมากมายทั่วประเทศญีปุ่่ นมี

ผลงานทีโ่ดดเดน่ในชว่งปีค.ศ. 800 - 900 จงึไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเทพเจา้แหง่การศกึษาภายในมี

รปูปัน้ววัสมัฤทธิใ์นทา่น ัง่หมอบ เป็นอกีสญัลกัษณ์หนึง่ของศาลเจา้แหง่นี ้เมือ่เขา้เขตศาลเจา้จะ

มสีะพานทอดขา้มสระชนิจอิเิคะ สะพาน 3 สะพานทอดตอ่กนัจนถงึศาลเจา้หลัก แตล่ะสะพานแสดง

ถงึ "อดตีปัจจบุนัและอนาคต" การเดนิขา้มสะพานนีเ้ปรยีบไดก้บัการช าระรา่งกายและจติใจใหบ้รสิทุธิ์

กอ่นจะเขา้พบเทพเจา้ ดา้นหนา้ศาลเจา้จะมถีนนชอ้ปป้ิงทีเ่รยีกกนัวา่ ซงัโดะ เป็นเสน่หอ์ยา่งนงึ

ส าหรับผูท้ีม่าสกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ ทีแ่หง่นี ้มสีนิคา้พืน้เมอืงขนมพืน้บา้น ตัง้แตโ่มจยิา่งขนมทีท่ า

จากถั่วไปจนถงึเครือ่งรางและสิง่น าโชคทัง้หลายมรีา้นคา้กวา่  100 แหง่ใกลก้นัยงัม ีมสีตารบ์คั สาขา

ศาลเจา้ดะไซฟ ุทีว่า่กนัวา่วา่สวยทีส่ดุในญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตาม

อธัยาศัย 

 จากนัน้น าทา่นสู่ดวิตีฟ้ร  ี(Duty Free)ณ ฟุกโุอกะ เบย ์พลาซา่ Fukuoka Bay Plazaอสิระให ้

ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีทัง้เสือ้ผา้น ้าหอมตา่งๆตามอธัยาศัย(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1ชัว่โมง) 

 น าทา่นสู ่กนัด ัม้ ปารค์ ฟุกโุอกะ (Gundam Park Fukuoka)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี

ไฮไลท !์!! ชม กนัด ัม้ตวัใหมล่า่สดุขนาดเทา่ของจรงิ “Nu Gundam”และยงัถกูประกาศวา่เป็น

กนัดัม้ทีส่งูในญีปุ่่ นมกีารระบคุวามสงูประมาณ 20 เมตรซึง่สงูกวา่RX-0 Unicorn Gundam ในโตเกยีว

ทีส่งู 19.7 เมตรและสงูกวา่ RX-78-2 Gundam ในโยโกฮามา่ทีส่งู  18 เมตร โดย NU Gundam 

ปรากฏตัวในภาพยนตรเ์รือ่ง Mobile Suit Gundam Char’s Counter Attack ทีฉ่ายในปีค.ศ.1988 ถงึ

จะผา่นมามากกวา่ 30 ปีแตย่งัคงเป็นทีรั่กและทีน่ยิม ของแฟนๆกนัดัม้ทั่วโลก ตัง้อยูท่ี ่ ศนูยก์ารคา้

Mitsui Shopping Park Lalaport Fukuokaในฟกุโุอกะ เปิดตัวครัง้แรกเมือ่วันที ่ 25 เมษายน 

ค.ศ.2022 ถอืเป็นแลนดม์ารค์แหง่ใหม ่ทีใ่ครมาเยอืนฟกุโุอกะไมค่วรพลาด ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั

การถา่ยรปูเก็บความประทับใจ ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Hotel Monte Hermana Fukuokaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
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วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วเมอืงฟุกโุอกะตามอธัยาศยั **ไมม่รีถบสับรกิาร** 

  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 ***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 

สถานทีท่อ่งเทีย่วและแหลง่ชอ้ปป้ิงทีน่า่สนใจ ณ เมอืงฟุกโุอกะ 

 ซากปราสาทฟูกโุอกะและสวนมาอซูิร ุ (Fukuoka Castle Ruin and Maizuru 

Park)ปราสาทนีส้รา้งขึน้ในสมยัเอโดะ(Edo)และเคยเป็นปราสาททีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคควิชู

ปัจจบุนัเหลอืเพยีงซากของก าแพงและฐานของหอคอยเล็กๆอยูภ่ายในสวนสาธารณะทีม่ทีี่

ส าหรับเดนิเลน่โดยจะมลีานชมววิทีส่ามารถมองเห็นเมอืงฟกูโุอกะไดด้ว้ยทีน่ีเ่ป็นอกีหนึง่จดุ

ชมซากรุะชือ่ดังของเมอืงฟกุโุอกะ 

 วดัโทโชจ(ิTochoji Temple)เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของญีปุ่่ นปัจจบุนัไดรั้บ

ดแูลรักษาโดยการเป็นแหลง่ประวัตศิาสตรข์องเมอืงฟกูโุอกะภายในวัดจะมวีหิารทีม่ี

พระพทุธรปูน่ังท าจากไมแ้กะสลักสงูถงึ 10.8 เมตรเป็นพระพทุธรปูน่ังท าจากไมท้ีส่งูทีส่ดุใน

ญีปุ่่ นใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 4 ปีและเป็นทีรู่จั้กกนัวา่ฟกูโุอกะไดบสุสึ (Fukuoka Daibutsu)หรอื

พระใหญแ่หง่ฟกูโุอกะ 

 สวนสาธารณะรมิทะเลโมโมชแิละหอคอยฟุกโุอกะ (Momochi Park and Fukuoka 

Tower)ภายในสวนสาธารณะแหง่นีจ้ะตกแตง่เป็นสไตลโ์มเดริน์มตีน้ไมเ้รยีงไปตามทางเดนิ
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และอาคารรปูทรงแปลกทันสมยัสวยงามและจะมสีว่นทีเ่ป็นเกาะลอยยืน่ออกไปในทะเล

เรยีกวา่มารซิอน(Marizon) ทีม่มีรีา้นคา้รา้นอาหารเล็กๆตกแตง่และออกแบบอาคารเป็นสไลต์

อติาลทีัง้หมดและทีด่า้นฝ่ังตดิถนนของสวนแหง่นีจ้ะเป็นหอคอยฟกุโุอกะตกึทีส่งูทีส่ดุของ

เมอืงฟกุโุอกะมลีานชมววิแบบ360องศาทีค่วามสงู 123 เมตรท าใหส้ามารถชมววิไปรอบๆเห็น

ทะเลฮากาตะและตัวเมอืงฟกูโุอกะ 

 วดัโชฟุคจุ ิ(Shofukuji)เป็นวัดเซนแหง่แรกของญีปุ่่ นถกูสรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1195 โดยพระ

ไออไิซ(Eisai)ทีก่ลับมาจากเมอืงจนีและไดน้ าศาสนาพทุธนกิายเซนสาขารนิไซจากเมอืงจนี

กลับเขา้มาเผยแพรด่ว้ยและไดรั้บความนยิมอยา่งมาในหมูซ่ามไูรในสมยันัน้จนเป็นทีน่ยิมกนั

ไปทั่วประเทศญีปุ่่ น 

 สวนโอโฮร ิ(Ohori Park)สวนสาธารณะขนาดใหญต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงฟกูโุอกะทีม่สีระน ้า

ขนาดใหญอ่ยูต่รงกลางโดยจะมทีางเดนิรอบๆสระน ้าทีม่รีะยะทางรวมกนัประมาณ 2 กโิลเมตร

เป็นสถานทีพ่ักผอ่นยอดนยิมของคนทอ้งถิน่ผูค้นจะนยิมมาออกก าลังกายเดนิเลน่จงูสนัุขหรอื

น่ังเลน่รอบๆสระน ้า 

 ยา่นซุม้ขายอาหารสไตลย์าไตรมิแมนํ่า้ (Yatai Food Stall)เป็นหนึง่ในของขึน้ชือ่ของ

เมอืงฟกุโุอกะโดยทั่วๆไปรา้นแบบยาไตมกัจะมทีีน่ั่งไดแ้ค่ 6-10 ทีน่ั่งเทา่นัน้ซึง่มกัจะขาย

อาหารทีส่ามารถกนิไดเ้ร็วๆแตอ่ยูท่อ้งทั่วทัง้เมอืงฟกูโุอกะจะมอียูป่ระมาณ150 รา้นแตบ่รเิวณ

ทีน่่าสนใจทีส่ดุจนปัจจบุนักลายเป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วของเมอืงไปแลว้ก็คอืแถวตอนใต ้

ของเกาะนาคาสุ (Nakasu Island)ทีอ่ยูก่ลางเมอืงฟกูโุอกะเพราะจะมรีา้นอาหารแบบยาไต

รวมกนัอยูป่ระมาณ10 รา้นตลอดทางเดนิรมิน ้าทีไ่ดบ้รรยากาศด ี

 หา้งคาแนลซติี ้(Canal City)เป็นศนูยก์ารคา้และความบนัเทงิขนาดใหญใ่นเมอืงฟกุโุอะกะ

ประเทศญีปุ่่ นไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเมอืงทีอ่ยูใ่นเมอืงประกอบดว้ยรา้นคา้รา้นกาแฟ

ภตัตาคารโรงละครศนูยเ์กมโรงภาพยนตรโ์รงแรมสองแหง่และคลองทีไ่หลผา่นกลาง

ศนูยก์ลางคา้ 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและเย็นตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั Hotel Monte Hermana Fukuokaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 
 

 

วนัทีห่า้ ทา่อากาศยานนานาชาตฟิุกโุอกะ  – ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตฟิุกโุอกะ 

10.40 น. ออกเดนิทางสู ่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD737 

14.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร7์,900 บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้* 

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทําการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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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 ุกรณุ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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

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

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

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

 

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


