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FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N 
ซุปตาร ์“YUFUIN พาเพลนิ” 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนมถินุายน - กนัยายน 2566 
 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  (FD) 
ภมูภิาคควิชู สสีนัญปีุ่ น ทางตอนใต ้

สมัผสัความยงิใหญ ่ของปราสาทคมุาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาททใีหญท่สีดุในญปีุ่ น 
ซากรุะโนะบาบะ โจไซ เสนห่ย์า่นการคา้โบราณของเมอืงแหง่ปราสาท 

เยยีมชม คมุะมง สแควร ์สํานกังานของหมดีํามาดกวน มาสคอตแหง่เมอืงคมุาโมโตะ 
 ตระการตา ทุง่กวา้งสดุลกูหลูกูตา ณ ทุง่หญา้คซุะเซนร ิ 
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ชมบอ่นรก จโิกค ุเมกรุ ิบอ่นรกแหง่เมอืงเบปป ุ
เทยีวหมูบ่า้นยฟุอุนิ หมูบ่า้นนา่รกัสไตลย์โุรป  
ขอพรความรู ้จากเทพเจา้ ณ ศาลเจา้ดะไซฟ ุ 

พบกบั กนัดมัตวัใหมข่นาดเทา่ของจรงิ ณ กนัดมั ปารค์ ฟุกโุอกะ 
อสิระทอ่งเทยีว หรอื ชอ้ปปิงเต็มวนั 

อาบนําแรธ่รรมชาต ิ
มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีครงั<< 
** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตํุากวา่ 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ทา่น 

ราคานไีมร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
  
 
 
 
 
 
 

ทนีงัจาํนวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว อากาศ ไฮไลท ์

1-5 มถินุายน 2566 25,888.- 10,000.- 
 

9-13 มถินุายน 2566 25,888.- 10,000.- 
 

16-20 มถินุายน 2566 25,888.- 10,000.- 
 

30 มถินุายน – 4 กรกฏาคม 2566 25,888.- 10,000.- 
 

6-10 กรกฏาคม 2566 25,888.- 10,000.- 
 

14-18 กรกฏาคม 2566 25,888.- 10,000.- 
 

20-24 กรกฏาคม 2566 25,888.- 10,000.- 
 

21-25 กรกฏาคม 2566 25,888.- 10,000.- 
 

31 กรกฏาคม – 4 สงิหาคม 2566 25,888.- 10,000.- 
 

11 - 15 สงิหาคม 2566 25,888.- 10,000.- 
 

1 - 5 กนัยายน 2566 25,888.- 10,000.- 
 

7 - 11 กนัยายน 2566 25,888.- 10,000.- 
 

 

8 - 12 กนัยายน 2566 25,888.- 10,000.- 
 

 

21 - 25 กนัยายน 2566 25,888.- 10,000.- 
 

 



FD008 DMK‐FUK 

 
 
 

 
 
 
 



FD008 DMK‐FUK 

 
 
วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ  ประเทศไทย 
22.30 น. พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร  1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์

สายการบนิแอรเ์อเชยี  เจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เชค็อนิ 

 
 

สายการบนิ AIR ASIA  ใชเ้ครอืง AIRBUS A321-NEO จํานวน 237 ทนัีง จัดทนัีงแบบ 3-3  (นําหนัก
กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
 

วนัทสีอง ทา่อากาศยานนานาชาตฟิุกโุอกะ ประเทศญปีุ่ น - จงัหวดัคมุาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ – 
ยา่นชอ้ปปิงซากุระโนะบาบะ โจโซเอน - คุมะมงสแควร ์– ทุง่หญา้คุซะเซนร ิ- เมอืงเบปปุ - 
แชอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ

  
01.35 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงฟุกโุอกะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีFD236   
08.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฟิุกโุอกะ ประเทศญปีุ่ น นําทา่นผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรณุาปรบันาฬกิา
ของทา่นเพอืความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตให้
นําอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดินทางสู่  จงัหวดัคุมาโมโตะ (Kumamoto) จังหวัดในภูมิภาคคิวชู มีนอ้งหมีดําคุมะมง 
(Kumamon) เป็นมาสค็อตประจําจังหวัดทโีดง่ดังไปทัวโลก ผูค้นนยิมเลยีงสตัวแ์ละปลกูผชืพักผลไม ้
เป็นจังหวดัทสีง่ออกแตงโมเป็นอันดับ 1 ของญปีุ่ น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 หลังอาหารนําทา่นเขา้ชม ปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle) เป็นปราสาทสถาปัตยกรรม

แบบญปีุ่ น จัดเป็นปราสาททใีหญเ่ป็นอันดับ 3 ของญปีุ่ น สรา้งขนึในปี ค.ศ.1601 โดยคาโตะ คโิยมา
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สะและใชเ้วลาในการกอ่สรา้งเจ็ดปี ปราสาทแหง่น ีซงึรูจั้กกันในอกีชอืหนงึวา่ “กนินนัโจ” (ปราสาท
กงิโกะ) เป็นปราสาททมีีขนาดใหญ่โตและสวยงาม เมือปี ค.ศ.2016 ไดเ้กดิแผ่นดนิไหวครังใหญ่ 
ส่งผลใหต้ัวปราสาทไดรั้บความเสยีหายอย่างหนัก ตอ้งปิดปรับปรุงไปหลายปี จนปัจจุบันทุกท่าน
สามารถเขา้ชมความสวยงามและสมัผัสความยงิใหญข่องปราสาทแหง่นไีดแ้ลว้  

 นําท่านสู่ ยา่นชอ้ปปิงซากุระโนะบาบะ โจไซเอน (Sakura-no-baba Josaien) ตังอยู่บรเิวณ
เชงิเขาของตัวปราสาทคมุาโมโตะ เป็นแหลง่ชอ้ปปิงทมีเีอกลักษณ์ สไตลย์อ้นยคุทถีกูจัดสรรพนืทมีา
เป็นอย่างดี จุดเด่นของทีนีจะเป็นสนิคา้พืนเมือง ขา้วของเครืองใช ้ของฝากต่างๆ และพพิธิภัณฑ ์
Wakuwaku ทบีอกเล่าความเป็นมาของเมอืง นอกจากนียังมรีา้นอาหารขายของกนิตา่งๆ โดยเฉพาะ 
เมนูทอ้งถนิ เชน่ ไอศกรมีชาเขยีว ทรีสชาตเิขยีวแบบตะโกนกนัไปเลย หรอื ราเมนเนือมา้ ทแีปลกแต่
เคา้วา่อร่อยกัน แมแ้ตเ่บยีรค์ุมาโมโตะ ทมีาเยอืนแลว้ แนะวา่ไม่ควรพลาด อสิระใหท้่านเดนิเลน่ตาม
อธัยาศัย  

 จากนันนําท่านสู่ คุมะมงสแควร ์(Kumamon Squar) สํานักงานของ Kumamoto Prefecture 
Sale Manager ทมีคีมุะมงเป็นผูจ้ัดการฝ่ายขายนันเอง ทนีเีป็นเหมอืนศนูยป์ฏบัิตกิารของคมุะมง มจีัด
แสดงภาพทรีะลกึตอนคุมะมงเดนิทางไปยังทตี่างๆ ตังแต่อดตี ภายในมรีา้นขายของทีระลกึ คาเฟ่ 
ฯลฯ เรยีกไดว้า่สาวกคุมะมงตอ้งเป็นปลมื เพราะอาหาร ขนม ของใชใ้นชวีติประจําวันและสนิคา้ตา่งๆ 
ลว้นมคีาแรคเตอรค์ุมะมงอยู่ดว้ย ใครเป็นแฟนคลับหมดํีามาดกวนคุมะมงคงไดข้องฝากตดิไมต้ดิมอื
กลับบา้นอยา่งแน่นอน  

 เดนิทางสู ่ทุง่หญา้คซุะเซนร ิ(Kusasenri) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) ซงึมลัีกษณะ
เป็นทุ่งหญา้อันกวา้งใหญ่ ประกอบไปดว้ยบงึนํา และไฮไลท!์!! สําคญัคอื ปากปล่องภูเขาไฟ
นาคาดาเคะ (Nakadake Crater) ซงึยงัคงคกุรุน่อยูต่ลอดเวลาตงัตระหงา่นอยูเ่ป็นฉากหลงั 
และเนืองจากพนืทใีนบรเิวณนีเหมาะแกก่ารทําปศสุัตว ์จงึมโีอกาสไดพ้บกับฝูงมา้และฝูงวัวทใีชช้วีติ
อยู่ท่ามกลางธรรมชาต ิซงึชว่ยเพมิความมชีวีติชวีาและบรรยากาศอันน่าประทับใจแบบชนบทญปีุ่ น
และทสํีาคัญในชว่งระหว่างเดอืนมนีาคมถงึธันวาคม จะมใีหบ้รกิารนักท่องเทยีวสามารถขมีา้เพอืชม
ธรรมชาตโิดยรอบบรเิวณนไีดด้ว้ย 

 ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบปปุ (Beppu) เมอืงในจงัหวดัโออติะ ตังอยูบ่นชายฝัง
ทะเลตะวันออกของเกาะควิชู ประเทศญีปุ่ น เป็นเมืองท่องเทียวแช่นําพุรอ้นยอดนิยอมของญีปุ่ น 
จัดเป็นเมอืงทมีรีีสอรท์นําแร่มากทสีุด นักท่องเทยีวนยิมมาแชอ่อนเซนหรอือบทรายรอ้นรมิทะเลที
เมอืงน ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) 

 
คาํ อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 
ทพีกั  Kamenoi Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ชนํ่าแรแ่ลว้ จะ
ทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ 
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วนัทสีาม บอ่นรกเบปปุ จโิกค ุเมกุร ิ(เขา้ชม 2 บอ่) - เมอืงยฟุุอนิ - หมูบ่า้นยฟุุอนิฟลอรร์ลั – ทะเลสาบ

ครินิ – เมอืงฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดะไซฟุเทมมงัก ู- ดวิตฟีร ี- กนัดมั ปารค์ ฟกุโุอกะ 
 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

     
นําทา่นสู ่บอ่นรกเบปปุ จโิกค ุเมกรุ ิ(Beppu Jigoku Meguri Or Hell Tour) หรอื บอ่นําพรุอ้น
ขมุนรกทังแปด เป็นบอ่นําพุรอ้นธรรมชาตทิเีกดิขนึ ภายหลังจากการระเบดิของภูเขาไฟ ประกอบไป
ดว้ยแร่ธาตทุเีขม้ขน้ เชน่ กํามะถัน แร่เหล็ก โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้ และรอ้นเกนิกวา่จะ
ลงไปอาบได ้แลว้บอ่ทัง 8 บอ่ ก็ตังชอืใหน่้ากลัวตามลักษณะภายนอกทเีห็นกัน (ใหท้า่นเขา้ชม 2 
บอ่) 

 นําท่านสู ่เมอืงยุฟุอนิ (Yufuin) เมอืงเล็กๆ ในจงัหวดัโออติะ (Oita) ทรีูจ้กักนัดใีนฐานะแหล่
งอนเซ็นชอืดงั และทนีก็ีเต็มไปดว้ยสถานทนีา่รกัๆ มถีนนทเีรยีงรายไปดว้ยคาแรคเตอรค์าเฟ่
และรา้นขายของเก่า ของกระจุกกระจกิมากมาย ระหว่างทางไม่ควรพลาดทจีะแวะ ยุฟุอนิ
ฟลอรลัวลิเลจ (Yufuin Floral Village) ธมีปารค์ในบรรยากาศแห่งเทพนยิายทดีูราวกบั
กําลงัหลงเขา้ไปในเหมอืนจําลองหมูบ่า้นสไตลย์ุโรป รา้นคา้ทกุหลงัเป็นสเีหลอืงทมีแีตร่า้นที
มสีนิคา้เป็นเอกลกัษณ์ !!!ไฮไลท ์ประจําเมอืงยูฟุอนิ บา้นอฐิทแีสนคลาสสคิเรยีงรายอยูบ่น
ถนนสายเล็กๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิ ภายในหมู่บา้นมีถนนชอ้ปปิง มรีา้นรวง
ตา่งๆ ทตีกแตง่ไดอ้ยา่งน่ารัก รา้นไอศกรมี หรอื คาเฟ่น่ารักๆ อยา่ง Alice Tea คาเฟ่สดุชคิบรรยากาศ
เหมอืนอยูใ่นป่าและจบินําชากบั Mad Hatter หรอืจะเป็นรา้นขนม ทมีเีคา้โครงมาจาก Kiki’s Delivery 
Service กลนิหอมของขนมปังอบอวล น่ากนิสดุๆ นอกจากนียังม ีจุดพักเหนือยใหแ้ชอ่อนเซ็นเทา้อกี
มากมาย เดนิเลยจากถนนชอ้ปปิงไป ท่านจะไดพ้บความงามของทะเลสาบครินิ (Kirin Lake) นํา
ทะเลสาบใสเห็นตัวปลาแหวกวา่ยในผนืนํา บางชว่งมหีมอกบางๆ ลง นับวา่คุม้คา่กับการมาเห็นความ
งามนดีว้ยตาตัวเองสักครังนงึอยา่งแน่นอน อสิระใหท้า่นเดนิเลน่และถา่ยรปูตามอัธยาศยั  
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เทยีง เลอืกรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นยูฟุอนิตามอธัยาศยั (3) Cash Back ท่านละ 

1000 เยน (จา่ยโดยไกดห์นา้งาน) 
 จากนันเดนิทางสู ่เมอืงฟุกโุอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงทใีหญท่สีดุของเกาะควิช ูประเทศญปีุ่ น เป็น

เมอืงท่าทสีําคัญมานานหลายรอ้ยปี มแีหล่งทอ่งเทยีวทังทางธรรมชาต ิวัฒนธรรม ตลอดจนแหล่งช ้
อปปิง และอาหารหลากหลาย เรยีกว่าเป็นเมอืงทคีรบครัน ทําใหเ้ป็นทนียิมของนักท่องเทยีวจํานวน
มาก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) 

 
 นําท่านสู่ ศาลเจา้ดะไซฟุเทมมงักู (Dazaifu Tenmagu Shrine) เป็นวัดชนิโตเก่าแก่และมี

ชอืเสยีงทสีุดของเมอืงฟกุโุอกะ เป็นทสีถติยข์องเทพเจา้แห่งความรู ้คอื ซุกาวาระ โนะ มจิซิาเนะ 
ซงึท่านเป็นนักวชิาการ นักการเมอืง และนักเขยีนทไีดรั้บความเชอืถือจากผูค้นมากมายทัวประเทศ
ญปีุ่ น มผีลงานทโีดดเด่นในชว่งปีค.ศ. 800 - 900 จงึไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเทพเจา้แหง่การศกึษา 
ภายในมรีปูปนัววัสมัฤทธใินทา่นงัหมอบ เป็นอกีสญัลกัษณ์หนงึของศาลเจา้แหง่น ีเมอืเขา้เขต
ศาลเจา้จะมสีะพานทอดขา้มสระชนิจอิเิคะ สะพาน 3 สะพานทอดต่อกันจนถงึศาลเจา้หลัก แต่ละ
สะพานแสดงถงึ "อดตี ปัจจุบัน และอนาคต" การเดนิขา้มสะพานนีเปรยีบไดก้ับการชําระร่างกายและ
จติใจใหบ้รสิุทธกิ่อนจะเขา้พบเทพเจา้ ดา้นหนา้ศาลเจา้จะมถีนนชอ้ปปิงทเีรียกกันว่า ซังโดะ เป็น
เสน่หอ์ยา่งนงึสําหรับผูท้มีาสักการะสงิศักดสิทิธ ิณ ทแีหง่นี มสีนิคา้พนืเมอืง ขนมพนืบา้น ตังแตโ่มจิ
ยา่ง ขนมททํีาจากถัว ไปจนถงึเครอืงรางและสงินําโชคทังหลาย มรีา้นคา้กวา่ 100 แหง่ ใกลก้นัยังม ีมี
สตารบ์ัค สาขาศาลเจา้ดะไซฟ ุทวีา่กันว่าว่าสวยทสีดุในญปีุ่ น ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเลอืกซอื
ของทรีะลกึตามอัธยาศยั 

 จากนันนําท่านสู่ ดวิตฟีร ี(Duty Free) ณ ฟุกุโอกะ เบย ์พลาซ่า Fukuoka Bay Plaza อสิระ
ใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ทัง เสอืผา้ นําหอม ตา่งๆ ตามอธัยาศัย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชวัโมง) 

 นําท่านสู่ กนัดมั ปารค์ ฟุกุโอกะ (Gundam Park Fukuoka) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 
นาท)ี ไฮไลท!์!! ชม กนัดมัตวัใหมล่า่สุดขนาดเทา่ของจรงิ “Nu Gundam” และยังถูกประกาศ
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วา่เป็นกนัดัมทสีงูในญปีุ่ น มกีารระบคุวามสงูประมาณ 20 เมตร ซงึสงูกวา่ RX-0 Unicorn Gundam ใน
โตเกียวทีสูง 19.7 เมตร และสูงกว่า RX-78-2 Gundam ในโยโกฮาม่าทีสูง 18 เมตร โดย NU 
Gundam ปรากฏตัวในภาพยนตรเ์รอืง Mobile Suit Gundam Char’s Counter Attack ทฉีายในปีค.ศ.
1988 ถงึจะผ่านมามากกว่า 30 ปีแต่ยังคงเป็นทีรักและทีนิยม ของแฟนๆกันดัมทัวโลก ตังอยู่ที 
ศูนยก์ารคา้ Mitsui Shopping Park Lalaport Fukuoka ในฟกุุโอกะ เปิดตัวครังแรกเมอืวันท ี
25 เมษายน ค.ศ.2022 ถอืเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ ทใีครมาเยอืนฟกุโุอกะไม่ควรพลาด ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูเก็บความประทับใจ ซอืสนิคา้ทรีะลกึตามอธัยาศยั 

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 
ทพีกั Hotel Monte Hermana Fukuoka หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 
 
วนัทสี ี อสิระทอ่งเทยีวเมอืงฟุกโุอกะตามอธัยาศยั **ไมม่รีถบสับรกิาร**  

   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 ***อสิระทอ่งเทยีวเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 
สถานททีอ่งเทยีวและแหลง่ชอ้ปปิงทนีา่สนใจ ณ เมอืงฟกุโุอกะ 
 ซากปราสาทฟกูโุอกะและสวนมาอซิูร ุ(Fukuoka Castle Ruin and Maizuru Park) 

ปราสาทนีสรา้งขนึในสมัยเอโดะ(Edo)และเคยเป็นปราสาททีใหญ่ทีสุดในภูมิภาคคิวชู 
ปัจจุบันเหลอืเพยีงซากของกําแพงและฐานของหอคอยเล็กๆ อยูภ่ายในสวนสาธารณะทมีทีี
สําหรับเดนิเลน่ โดยจะมลีานชมววิทสีามารถมองเห็นเมอืงฟกูโุอกะไดด้ว้ย ทนีเีป็นอกีหนงึจุด
ชมซากรุะชอืดังของเมอืงฟกุโุอกะ 
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 วดัโทโชจ ิ(Tochoji Temple) เป็นหนึงในวัดทีเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงของญีปุ่ น ปัจจุบัน
ไดรั้บดูแลรักษาโดยการเป็นแหล่งประวัตศิาสตรข์องเมอืงฟูกุโอกะ ภายในวัดจะมวีหิารทมีี
พระพทุธรปูนังทําจากไมแ้กะสลัก สงูถงึ 10.8 เมตร เป็นพระพทุธรปูนังทําจากไมท้สีงูทสีดุใน
ญปีุ่ นใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 4 ปี และเป็นทีรูจั้กกันว่า ฟกูโุอกะ ไดบสุส ึ(Fukuoka Daibutsu)
หรอืพระใหญแ่หง่ฟกูโุอกะ 

 สวนสาธารณะรมิทะเล โมโมช ิและหอคอยฟกุโุอกะ (Momochi Park and Fukuoka 
Tower) ภายในสวนสาธารณะแห่งนีจะตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์น มีตน้ไมเ้รียงไปตาม
ทางเดนิ และอาคารรูปทรงแปลก ทันสมัยสวยงาม และจะมสีว่นทเีป็นเกาะลอยยนืออกไปใน
ทะเลเรียกว่า มารซิอน (Marizon) ทมีมีรีา้นคา้รา้นอาหารเล็กๆตกแต่งและออกแบบอาคาร
เป็นสไลตอ์ติาลทีังหมด และทดีา้นฝังตดิถนนของสวนแหง่นีจะเป็นหอคอยฟกุโุอกะตกึทสีงู
ทสีดุของเมอืงฟกุโุอกะ มลีานชมววิแบบ 360 องศาทคีวามสงู 123 เมตร ทําใหส้ามารถชมววิ
ไปรอบๆ เห็นทะเลฮากาตะและตัวเมอืงฟกูโุอกะ 

 วดัโชฟุคุจ ิ(Shofukuji) เป็นวัดเซนแห่งแรกของญปีุ่ น ถูกสรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1195 โดย
พระไออไิซ(Eisai)ทีกลับมาจากเมืองจีน และไดนํ้าศาสนาพุทธนิกายเซนสาขารนิไซจาก
เมอืงจนีกลับเขา้มาเผยแพร่ดว้ย และไดรั้บความนยิมอยา่งมาในหมูซ่ามไูรในสมัยนัน จนเป็น
ทนียิมกนัไปทัวประเทศญปีุ่ น 

 สวนโอโฮร ิ(Ohori Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตังอยูใ่จกลางเมอืงฟกูโุอกะทมีสีระนํา
ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยจะมีทางเดินรอบๆสระนําทีมีระยะทางรวมกันประมาณ 2 
กโิลเมตร เป็นสถานทพัีกผอ่นยอดนยิมของคนทอ้งถนิ ผูค้นจะนยิมมาออกกําลังกาย เดนิเลน่ 
จงูสนัุข หรอืนังเลน่รอบๆ สระนํา 

 ยา่นซุม้ขายอาหารสไตลย์าไตรมิแมนํ่า (Yatai Food Stall) เป็นหนงึในของขนึชอืของ
เมอืงฟกุโุอกะ โดยทัวๆไปรา้นแบบยาไตมักจะมทีนัีงไดแ้ค่ 6-10 ทนัีงเท่านัน ซงึมักจะขาย
อาหารทีสามารถกนิไดเ้ร็วๆแต่อยู่ทอ้ง ทัวทังเมืองฟูกุโอกะจะมีอยู่ประมาณ 150 รา้น แต่
บรเิวณทน่ีาสนใจทสีดุจนปัจจุบันกลายเป็นหนงึในแหลง่ทอ่งเทยีวของเมอืงไปแลว้ ก็คอืแถว
ตอนใตข้องเกาะนาคาส(ุNakasu Island)ทอียูก่ลางเมอืงฟกูโุอกะ เพราะจะมรีา้นอาหารแบบ
ยาไตรวมกนัอยูป่ระมาณ 10 รา้นตลอดทางเดนิรมินําทไีดบ้รรยากาศด ี

 หา้งคาแนลซติ ี(Canal City)  เป็นศูนยก์ารคา้และความบันเทงิขนาดใหญใ่นเมอืงฟกุโุอะ
กะ ประเทศญปีุ่ น ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น เมอืงทอียูใ่นเมอืง ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ 
ภัตตาคาร โรงละคร ศูนยเ์กม โรงภาพยนตร ์โรงแรมสองแห่ง และคลองทีไหลผ่านกลาง
ศนูยก์ลางคา้ 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและเย็นตามอธัยาศยั** 
ทพีกั Hotel Monte Hermana Fukuoka หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทหีา้  ทา่อากาศยานนานาชาตฟิุกโุอกะ  – ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฟิุกโุอกะ  
10.40 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทยีวบนิท ีFD237 
14.00 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง** 
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สําหรบัลกูคา้ทา่นทไีมเ่อาตวัเครอืงบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่นนั*  

** ทงันหีากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทยีวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทเีป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทําการซอืตวัภายในประเทศทกุครงั  เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 
ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเ้ดนิทางทงัหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 
จํานวนหอ้งพักทใีชทั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร   ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 
รายละเอยีดอนืๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

 

ลาํดบั ชอื-นามสกุล (ภาษาไทย) ชอื-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป)

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    


