
 

FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N 

ซุปตาร ์คุมะมงวนิเทอร ์
 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  (FD) 

ภูมภิาคควิชู สสีนัญีปุ่่ น ทางตอนใต ้

สมัผสัความยิง่ใหญ่ ของปราสาทคุมาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาททีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น 

ซากุระโนะบาบะ โจไซ เสน่หย์่านการคา้โบราณของเมอืงแห่งปราสาท 

เยีย่มชม คุมะมง สแควร ์ส านกังานของหมดี ามาดกวน มาสคอตแห่งเมอืงคุมาโมโตะ 

 ตระการตา ทุ่งกวา้งสุดลูกหูลูกตา ณ ทุ่งหญา้คุซะเซนร ิ 



 

ชมบ่อนรก จโิกคุ เมกุร ิบ่อนรกแห่งเมอืงเบปป ุ

เทีย่วหมู่บา้นยุฟุอนิ หมู่บา้นน่ารกัสไตลย์โุรป  

ขอพรความรู ้จากเทพเจา้ ณ ศาลเจา้ดะไซฟุ  

พบกบั กนัด ัม๊ตวัใหม่ขนาดเทา่ของจรงิ ณ กนัด ัม๊ ปารค์ ฟุกุโอกะ 

อสิระท่องเทีย่ว หรอื ชอ้ปป้ิงเต็มวนั 

อาบน า้แร่ธรรมชาต ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหตุ ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ทา่น 

ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ** 

 

วนัแรก      ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ  ประเทศไทย 

22.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร  1 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์ 

สายการบนิแอรเ์อเชีย  เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอิน 

 
 

สายการบิน AIR ASIA  ใชเ้คร่ือง AIRBUS A321-NEO จ านวน 237 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3  (น ้าหนัก

กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตฟิุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่น - จงัหวดัคุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ – 

ย่านช้อปป้ิงซากุระโนะบาบะ โจโซเอน - คุมะมงสแควร ์– ทุ่งหญา้คุซะเซนร ิ- เมอืงเบปปุ - 

แช่ออนเซ็นธรรมชาต ิ

ทีน่ ัง่จ านวน กรุ๊ปละ 34 ท่าน 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

04-08 ธนัวาคม  2565**HOT PRICE 25,888.- 6,900.- 
 

 

11-15 ธนัวาคม 2565 26,888.- 6,900.- 
 

 

14-18 ธนัวาคม 2565 26,888.- 6,900.-   

18-22 ธนัวาคม 2565 26,888.- 6,900.-   



  
01.35 น. เหิรฟ้าสู่ เมอืงฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่FD736   

08.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตฟิุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกา

ของท่านเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตให้

น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดินทางสู่ จงัหวัดคุมาโมโตะ (Kumamoto) จังหวัดในภูมิภาคคิวชู มีนอ้งหมีด าคุมะมง 

(Kumamon) เป็นมาสค็อตประจ าจังหวัดที่โด่งดังไปทั่วโลก ผูค้นนิยมเล้ียงสัตว์และปลูกผืชพักผลไม ้

เป็นจังหวัดที่ส่งออกแตงโมเป็นอันดับ 1 ของญ่ีปุ่น (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 หลังอาหารน าท่านเขา้ชม ปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle) เป็นปราสาทสถาปัตยกรรม

แบบญ่ีปุ่น จัดเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญ่ีปุ่น สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1601 โดยคาโตะ คิโยมา

สะและใชเ้วลาในการก่อสรา้งเจ็ดปี ปราสาทแห่งน้ี ซึง่รูจั้กกันในอีกช่ือหน่ึงว่า “กนินนัโจ” (ปราสาท

กงิโกะ) เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่โตและสวยงาม เมื่อปี ค.ศ.2016 ไดเ้กิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ 

ส่งผลใหตั้วปราสาทไดรั้บความเสียหายอย่างหนัก ตอ้งปิดปรับปรุงไปหลายปี จนปัจจุบันทุกท่าน

สามารถเขา้ชมความสวยงามและสัมผัสความยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งน้ีไดแ้ลว้  

 น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงซากุระโนะบาบะ โจไซเอน (Sakura-no-baba Josaien) ตัง้อยู่บริเวณ

เชงิเขาของตัวปราสาทคุมาโมโตะ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่มเีอกลักษณ์ สไตล์ยอ้นยุคที่ถูกจัดสรรพื้นทีม่า

เป็นอย่างดี จุดเด่นของที่น่ีจะเป็นสินคา้พื้นเมือง ขา้วของเคร่ืองใช ้ ของฝากต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ 

Wakuwaku ที่บอกเล่าความเป็นมาของเมือง นอกจากน้ียังมีรา้นอาหารขายของกินต่างๆ โดยเฉพาะ 

เมนูทอ้งถิ่น เช่น ไอศกรีมชาเขียว ที่รสชาติเขียวแบบตะโกนกันไปเลย หรือ ราเมนเน้ือมา้ ที่แปลกแต่

เคา้ว่าอร่อยกัน แมแ้ต่เบียร์คุมาโมโตะ ที่มาเยือนแลว้ แนะว่าไม่ควรพลาด อิสระใหท้่านเดินเล่นตาม

อัธยาศัย  

 จากน้ันน าท่านสู่ คุมะมงสแควร์ (Kumamon Squar) ส านักงานของ Kumamoto Prefecture 

Sale Manager ที่มีคุมะมงเป็นผูจั้ดการฝ่ายขายน่ันเอง ที่น่ีเป็นเหมือนศูนย์ปฏิบัติการของคุมะมง มีจัด

แสดงภาพที่ระลึกตอนคุมะมงเดินทางไปยังที่ต่างๆ ตัง้แต่อดีต ภายในมีรา้นขายของที่ระลึก คาเฟ่ 

ฯลฯ เรียกไดว่้าสาวกคุมะมงตอ้งเป็นปล้ืม เพราะอาหาร ขนม ของใชใ้นชีวิตประจ าวันและสินคา้ต่างๆ 

ลว้นมีคาแรคเตอร์คุมะมงอยู่ดว้ย ใครเป็นแฟนคลับหมีด ามาดกวนคุมะมงคงไดข้องฝากติดไมติ้ดมือ

กลับบา้นอย่างแน่นอน  

 เดินทางสู่ ทุ่งหญา้คุซะเซนร ิ(Kusasenri) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) ซึง่มีลักษณะ

เป็นทุ่งหญา้อันกวา้งใหญ่ ประกอบไปดว้ยบึงน ้า และไฮไลท!์!! ส าคญัคอื ปากปล่องภูเขาไฟ

นาคาดาเคะ (Nakadake Crater) ซึ่งยงัคงคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาต ัง้ตระหง่านอยู่เป็นฉากหลงั 

และเน่ืองจากพื้นที่ในบริเวณน้ีเหมาะแก่การท าปศุสัตว์ จึงมีโอกาสไดพ้บกับฝูงมา้และฝูงวัวที่ใชชี้วิต

อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ซึง่ช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาและบรรยากาศอันน่าประทับใจแบบชนบทญ่ีปุ่น

และที่ส าคัญในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงธันวาคม จะมีใหบ้ริการนักท่องเที่ยวสามารถข่ีมา้เพื่อชม

ธรรมชาติโดยรอบบริเวณน้ีไดด้ว้ย 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมอืงเบปปุ (Beppu) เมอืงในจงัหวดัโออติะ ตัง้อยู่บนชายฝ่ัง

ทะเลตะวันออกของเกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่น เป็นเมืองท่องเที่ยวแช่น ้าพุรอ้นยอดนิยอมของญ่ีปุ่น 

จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน ้าแร่มากที่สุด นักท่องเที่ยวนิยมมาแช่ออนเซนหรืออบทรายรอ้นริมทะเลที่

เมืองน้ี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

ค ่า อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 



ทีพ่กั  Kamenoi Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

จากนัน้ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น า้แร่แลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

 
 

วนัทีส่าม บ่อนรกเบปปุ จโิกคุ เมกุร ิ(เขา้ชม 2 บ่อ) - เมอืงยุฟุอนิ - หมู่บา้นยุฟุอนิฟลอรร์ลั – ทะเลสาบ

ครินิ – เมอืงฟุกุโอกะ – ศาลเจา้ดะไซฟุเทมมงักู - ดวิตีฟ้ร ี- กนัด ัม้ ปารค์ ฟุกุโอกะ 

 เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

   
น าท่านสู่ บ่อนรกเบปปุ จโิกคุ เมกุร ิ(Beppu Jigoku Meguri Or Hell Tour) หรือ บ่อน ้าพุรอ้น

ขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน ้าพุรอ้นธรรมชาติที่เกิดข้ึน ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไป

ดว้ยแร่ธาตุที่เขม้ขน้ เช่น ก ามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นตน้ และรอ้นเกินกว่าจะ

ลงไปอาบได ้ แลว้บ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตัง้ช่ือใหน่้ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน (ใหท้่านเขา้ชม 2 

บ่อ) 

 น าท่านสู่ เมืองยุฟุอิน (Yufuin) เมืองเล็กๆ ในจังหวัดโออิตะ เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ที่

เดินทางมาไดส้ะดวกสบาย ส าหรับเมืองเล็กๆ แห่งน้ีมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่ารักเหมาะส าหรับ One day 

Trip ที่ท่านสามารถเดินเล่นเพลินๆ หรือถ่ายรูปสวยๆ ก็ได ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) 

 เดินชม หมู่บา้นยุฟุอนิฟลอรร์ลั (Yufuin Floral Village) เป็นหมู่บา้นจ าลองสไตล์ยุโรป มีกล่ิน

อายยุโรปโบราณ !!!ไฮไลท ์ประจ าเมอืงยูฟุอนิ บา้นอฐิทีแ่สนคลาสสคิเรยีงรายอยู่บนถนนสาย

เล็กๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด ภายในหมู่บา้นมีถนนชอ้ปป้ิง มีรา้นรวงต่างๆ ที่



ตกแต่งไดอ้ย่างน่ารัก รา้นไอศกรีม หรือ คาเฟ่น่ารักๆ อย่าง Alice Tea คาเฟ่สุดชคิบรรยากาศเหมือน

อยู่ในป่าและจิบน ้าชากับ Mad Hatter หรือจะเป็นรา้นขนม ที่มีเคา้โครงมาจาก Kiki’s Delivery 

Service กล่ินหอมของขนมปังอบอวล น่ากินสุดๆ นอกจากน้ียังมี จุดพักเหน่ือยใหแ้ช่ออนเซ็นเทา้อีก

มากมาย เดินเลยจากถนนชอ้ปป้ิงไป ท่านจะไดพ้บความงามของทะเลสาบครินิ (Kirin Lake) น า้

ทะเลสาบใสเห็นตัวปลาแหวกว่ายในผืนน ้า บางช่วงมีหมอกบางๆ ลง นับว่าคุม้ค่ากับการมาเห็นความ

งามน้ีดว้ยตาตัวเองสักคร้ังนึงอย่างแน่นอน อิสระใหท้่านเดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

   
เทีย่ง เล ือกรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านยูฟุอินตามอธัยาศยั (3) Cash Back ท่านละ 

1000 เยน (จ่ายโดยไกดห์น้างาน) 

 จากน้ันเดินทางสู่ เมอืงฟุกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่น เป็น

เมืองท่าที่ส าคัญมานานหลายรอ้ยปี มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ตลอดจนแหล่งช ้

อปป้ิง และอาหารหลากหลาย เรียกว่าเป็นเมืองที่ครบครัน ท าใหเ้ป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจ านวน

มาก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

 
 น าท่านสู่ ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมงักู (Dazaifu Tenmagu Shrine) เป็นวัดชินโตเก่าแก่และมี

ช่ือเสียงที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตย์ของเทพเจา้แห่งความรู ้ คือ ซุกาวาระ โนะ มจิซิาเนะ 

ซึง่ท่านเป็นนักวิชาการ นักการเมือง และนักเขียนที่ไดรั้บความเช่ือถือจากผูค้นมากมายทั่วประเทศ

ญ่ีปุ่น มีผลงานที่โดดเด่นในช่วงปีค.ศ. 800 - 900 จึงไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเทพเจา้แห่งการศึกษา 

ภายในมรีูปป้ันววัสมัฤทธิใ์นท่านัง่หมอบ เป็นอกีสญัลกัษณ์หนึง่ของศาลเจา้แห่งน้ี เมื่อเขา้เขต

ศาลเจา้จะมีสะพานทอดขา้มสระชินจิอิเคะ สะพาน 3 สะพานทอดต่อกันจนถึงศาลเจา้หลัก แต่ละ

สะพานแสดงถึง "อดีต ปัจจุบัน และอนาคต" การเดินขา้มสะพานน้ีเปรียบไดก้ับการช าระร่างกายและ

จิตใจใหบ้ริสุทธ์ิก่อนจะเขา้พบเทพเจา้ ดา้นหนา้ศาลเจา้จะมีถนนชอ้ปป้ิงที่เรียกกันว่า ซังโดะ เป็น

เสน่ห์อย่างนึงส าหรับผูท้ี่มาสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ณ ที่แห่งน้ี มีสินคา้พื้นเมือง ขนมพื้นบา้น ตัง้แต่โมจิ

ย่าง ขนมที่ท าจากถั่ว ไปจนถึงเคร่ืองรางและส่ิงน าโชคทั้งหลาย มีรา้นคา้กว่า 100 แห่ง ใกลก้ันยังมี มี

สตาร์บัค สาขาศาลเจา้ดะไซฟุ ที่ว่ากันว่าว่าสวยที่สุดในญ่ีปุ่น ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการเลือกซ้ือ

ของที่ระลึกตามอัธยาศัย 



 จากน้ันน าท่านสู่ ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ณ ฟุกุโอกะ เบย ์พลาซ่า Fukuoka Bay Plaza อิสระ

ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ทั้ง เส้ือผา้ น ้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ช่ัวโมง) 

 น าท่านสู่ กนัด ัม้ ปาร์ค ฟุกุโอกะ (Gundam Park Fukuoka) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 

นาที) ไฮไลท!์!! ชม กนัด ัม้ตวัใหม่ล่าสุดขนาดเท่าของจรงิ “Nu Gundam” และยังถูกประกาศ

ว่าเป็นกันดัม้ที่สูงในญ่ีปุ่น มีการระบุความสูงประมาณ 20 เมตร ซึง่สูงกว่า RX-0 Unicorn Gundam ใน

โตเกียวที่สูง 19.7 เมตร และสูงกว่า RX-78-2 Gundam ในโยโกฮาม่าที่สูง 18 เมตร โดย NU 

Gundam ปรากฏตัวในภาพยนตร์เร่ือง Mobile Suit Gundam Char’s Counter Attack ที่ฉายในปีค.ศ.

1988 ถึงจะผ่านมามากกว่า 30 ปีแต่ยังคงเป็นที่รักและที่นิยม ของแฟนๆกันดั้มทั่วโลก ตัง้อยู่ที่ 

ศูนยก์ารคา้ Mitsui Shopping Park Lalaport Fukuoka ในฟุกุโอกะ เปิดตัวคร้ังแรกเมื่อวันที่ 

25 เมษายน ค.ศ.2022 ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่ใครมาเยือนฟุกุโอกะไม่ควรพลาด ใหท้่านได ้

เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเก็บความประทับใจ ซ้ือสินคา้ที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ค ่า อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Hotel Monte Hermana Fukuoka หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

 
วนัทีส่ ี ่ อสิระท่องเทีย่วเมอืงฟุกุโอกะตามอธัยาศยั **ไม่มรีถบสับรกิาร**  

   
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 ***อสิระท่องเทีย่วเต็มวนั*** ไม่มรีถบสัใหบ้รกิาร แต่มไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

สถานทีท่่องเทีย่วและแหล่งช้อปป้ิงทีน่่าสนใจ ณ เมอืงฟุกุโอกะ 

▪ ซากปราสาทฟูกุโอกะและสวนมาอซิูร ุ(Fukuoka Castle Ruin and Maizuru Park) 

ปราสาทน้ีสรา้งข้ึนในสมัยเอโดะ(Edo)และเคยเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชู 



ปัจจุบันเหลือเพียงซากของก าแพงและฐานของหอคอยเล็กๆ อยู่ภายในสวนสาธารณะที่มีที่

ส าหรับเดินเล่น โดยจะมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองฟูกุโอกะไดด้ว้ย ที่น่ีเป็นอีกหน่ึงจุด

ชมซากุระช่ือดังของเมืองฟุกุโอกะ 

▪ วัดโทโชจิ (Tochoji Temple) เป็นหน่ึงในวัดที่เก่าแก่ที่ สุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น ปัจจุบัน

ไดรั้บดูแลรักษาโดยการเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองฟูกุโอกะ ภายในวัดจะมีวิหารที่มี

พระพุทธรูปน่ังท าจากไมแ้กะสลัก สูงถึง 10.8 เมตร เป็นพระพุทธรูปน่ังท าจากไมท้ี่สูงที่สุดใน

ญ่ีปุ่นใชเ้วลาสรา้งนานถึง 4 ปี และเป็นที่รูจั้กกันว่า ฟูกุโอกะ ไดบุสสึ (Fukuoka Daibutsu)

หรือพระใหญ่แห่งฟูกุโอกะ 

▪ สวนสาธารณะรมิทะเล โมโมชิ และหอคอยฟุกุโอกะ (Momochi Park and Fukuoka 

Tower) ภายในสวนสาธารณะแห่งน้ีจะตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์น มีตน้ไมเ้รียงไปตาม

ทางเดิน และอาคารรูปทรงแปลก ทันสมัยสวยงาม และจะมีส่วนที่เป็นเกาะลอยยื่นออกไปใน

ทะเลเรียกว่า มาริซอน (Marizon) ที่มีมีรา้นคา้รา้นอาหารเล็กๆตกแต่งและออกแบบอาคาร

เป็นสไลต์อิตาลีทั้งหมด และที่ดา้นฝ่ังติดถนนของสวนแห่งน้ีจะเป็นหอคอยฟุกุโอกะตึกที่สูง

ที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ มีลานชมวิวแบบ 360 องศาที่ความสูง 123 เมตร ท าใหส้ามารถชมวิว

ไปรอบๆ เห็นทะเลฮากาตะและตัวเมืองฟูกุโอกะ 

▪ วดัโชฟุคุจ ิ(Shofukuji) เป็นวัดเซนแห่งแรกของญ่ีปุ่น ถูกสรา้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1195 โดย

พระไออิไซ(Eisai)ที่กลับมาจากเมืองจีน และไดน้ าศาสนาพุทธนิกายเซนสาขารินไซจาก

เมืองจีนกลับเขา้มาเผยแพร่ดว้ย และไดรั้บความนิยมอย่างมาในหมู่ซามูไรในสมัยน้ัน จนเป็น

ที่นิยมกันไปทั่วประเทศญ่ีปุ่น 

▪ สวนโอโฮร ิ(Ohori Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองฟูกุโอกะที่มีสระน ้า

ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยจะมีทางเดินรอบๆสระน ้าที่มีระยะทางรวมกันประมาณ 2 

กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของคนทอ้งถิ่น ผูค้นจะนิยมมาออกก าลังกาย เดินเล่น 

จูงสุนัข หรือน่ังเล่นรอบๆ สระน ้า 

▪ ย่านซุ้มขายอาหารสไตลย์าไตรมิแม่น า้ (Yatai Food Stall) เป็นหน่ึงในของข้ึนช่ือของ

เมืองฟุกุโอกะ โดยทั่วๆไปรา้นแบบยาไตมักจะมีที่น่ังไดแ้ค่ 6-10 ที่น่ังเท่าน้ัน ซึง่มักจะขาย

อาหารที่สามารถกินไดเ้ร็วๆแต่อยู่ทอ้ง ทั่วทั้งเมืองฟูกุโอกะจะมีอยู่ประมาณ 150 รา้น แต่

บริเวณที่น่าสนใจที่สุดจนปัจจุบันกลายเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไปแลว้ ก็คือแถว

ตอนใตข้องเกาะนาคาสุ(Nakasu Island)ที่อยู่กลางเมืองฟูกุโอกะ เพราะจะมีรา้นอาหารแบบ

ยาไตรวมกันอยู่ประมาณ 10 รา้นตลอดทางเดินริมน ้าที่ไดบ้รรยากาศดี 

▪ หา้งคาแนลซิตี ้(Canal City)  เป็นศูนย์การคา้และความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอะ

กะ ประเทศญ่ีปุ่น ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น เมืองที่อยู่ในเมือง ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ 

ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลาง

ศูนย์กลางคา้ 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและเยน็ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั Hotel Monte Hermana Fukuoka หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

   
 

 

วนัทีห่า้  ท่าอากาศยานนานาชาตฟิุกุโอกะ  – ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

  หลังรับประทานอาหารเชา้เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฟิุกุโอกะ  

10.40 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD737 



14.00 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

ส าหรบัลูกคา้ท่านทีไ่ม่เอาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ท่าน 

 

*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชียเท่านัน้*  

** ท ัง้น้ีหากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิล่าช้า ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ล่วงหน้าก่อนท าการซื้อต ั๋วภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 
 



 
 

 



 



 



 



 



ใบจองทวัร ์  / BOOKING FORM 
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติ้ดต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ทา่น) 

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

 

รายช่ือผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั)  

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงค์อื่นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

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

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

ลงช่ือ.............................................................ผูจ้อง 

 

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

 

 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


