
  



  



 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน VietJet โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้
การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

00.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบิน VZ 810 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  

 

 

2. ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ญ่ีปุ่ น - ฮิโรชิม่า ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ ศาลเจา้มรดกโลกอิสึ
คุชิมะ ถนนชอ้ปป้ิงโอโมเตะซนัโด แช่ออนเซ็น  

 

เซ็ทบ๊อก บุฟเฟต์ Route Inn Tokuyama
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
3. เมืองหลวงออนเซ็นเบปปุ บ่อนรกทะเลเดือด ชิมไข่ออนเซ็น ขึ้นกระเชา้ลอยฟ้าสู่

ยอดเขาสึรุมิ ชมซากุระฤดูหนาว สักการะเทพเจา้ทั้งเจ็ด – หมูบ่า้นยฟูุอิน ทะเล
สาบคินริน - ฟุกุโอกะ 

   

Comfort Hotel Hakata 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
4. สวนโนโคโนะชิมะ - ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี – ศาลเจา้ดาไซฟ ุถนนโมจิ สตาร์บคัส์สาขาดา

ไซฟุ - ถ่ายรูปกนัดั้มโอไดบะ ห้างลาลาพอร์ต – ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจิ  
  

แนะน า Comfort Hotel Hakata 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
5. อิสระท่องเท่ียว ไกดแ์นะน าสถานท่ีท่องเท่ียวการเดินทาง : ยา่นเมืองเก่าฮากาตะ อิชิ

รันราเมง็ขอ้สอบ ห้างคาแนลซิต้ี สตรีทฟู้ดฮากาตะ 
 แนะน า แนะน า Comfort Hotel Hakata 

หรือเทียบเท่า 

★★★ 
6. ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) Snack    

ขาไป VZ 810 BKK - FUK เวลา 00.15น. – 07.25น. 
ขากลบั VZ 811 FUK - BKK เวลา 08.25น. – 12.35น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง 1,199 บ. / 15 kg. / เที่ยว 



 
 

 

 

  

 ต้องการระบุทีน่ั่ง  ราคา 
Premium Seat (3-8) 699 บ. / เที่ยว 

Exit Row (9,10,23,24) 699 บ. / เที่ยว 

Front Seat (11-22) 399 บ. / เที่ยว 

Normal Seat (25-36) 249 บ. / เที่ยว 

 ต้องการส่ังจองอาหารล่วงหน้า  ราคา 
ข้าวไก่เทอริยาก ิ+ น ้า 

219 บ. / เที่ยว 

ข้าวแกงเขียวหวาน + น ้า 

ข้าวผัดผัก + น ้า 

ไก่ + มันบด + น ้า 

ไก่อบสมุนไพร & บะหมี่ + น ้า 



Day 2 ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญ่ีปุ่น - ฮิโรชิม่า ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ ศาลเจ้ามรดกโลกอสึิคุชิมะ ถนนช้อปป้ิงโอโมเตะซัน

โด แช่ออนเซ็น 

07.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เพื่อ ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ มีสัญลกัษณ์อนัโด่งดงัคือ ประตูโทริอิสีแดงสด 
ท่ีตั้งตระหง่านอยูก่ลางทะเล ให้บรรยากาศท่ีดูเร้นลบัชวนพิศวงดึงดูดผูค้นไดเ้ป็นจ านวนมากต่างๆในอ่าวโตเกียว และในเกาะมิยาจิมะจะมีการ
เล้ียงกวางแบบปล่อยซ่ึงเท่านจะเห็นฝงูกวางน่ารักๆเดินเล่นอยูท่ัว่เกาะ 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู เซ็ทบ๊อก 



 เยี่ยมชมและเก็บภาพความประทบัใจท่ี ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ศาลเจา้ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายและช่วยให้สมหวงัดงัความปรารถนา

โดยเฉพาะในเร่ืองความฝัน (เช่น การเรียนต่อ, ดา้นกีฬา, การแข่งขนั เป็นตน้) ทุกคนท่ีมีจดุหมายว่าจะมาเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นคงจะเคยไดย้ิน

สมญานามศาลเจา้น้ีแลว้ก็เป็นได ้ท่ีส าคญัศาลเจา้อิสึคุชิมะน้ีเป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโตท่ีไดรั้บการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 

เดินเล่น แวะชิมอาหารทอ้งถ่ินช่ือดงัอยา่งขนมเคก้พ้ืนเมืองรูปทรงใบเมเป้ิลภายในสอดไส้ชนิดต่างๆท่ี... ถนนช้อปป้ิงโอโมเตะซันโดะ  
ตวัถนนเส้นน้ีจะมีความยาว 350 เมตร สองขา้งทางมีร้านคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกนบัไม่ถว้นเลยทีเดียว และเม่ือ
มาถึงเกาะมิยาจิมะตอ้งห้ามพลาดชิมหอยนางรมถือเป็นของดีเมืองฮิโรชิม่า ผลผลิตหอยนางรมทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นนั้นก็เป็นของเกาะแห่งน้ีน่ีเอง 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนู บฟุเฟต์ 

หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได้ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยลา้จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและให้ผิวพรรณสวย  (แช่คร้ังละ
ประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 
พกั Route Inn Tokuyama หรือเทียบเท่า   



Day 3 เมืองหลวงออนเซ็นเบปปุ บ่อนรกทะเลเดือด ชิมไข่ออนเซ็น ขึน้กระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาสึรุมิ ชมซากุระฤดูหนาว 

สักการะเทพเจ้าทั้งเจ็ด – หมู่บ้านยูฟุอนิ ทะเลสาบคินริน – ฟุกุโอกะ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัโออิตะ อยู่ชายฝ่ังทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองฟุกุโอกะ ถือเป็นเมืองท่ีมีบ่อน ้ าร้อนธรรมชาติมาก
ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น จนไดช่ื้อว่าเป็น “เมืองหลวงออนเซ็นของญ่ีปุ่ น” มีแหล่งน ้ าแร่จากธรรมชาติกระจายอยูท่ัว่ไป เน่ืองจากสถานท่ีตั้งของเมืองน้ีอยู่
ใกลก้บัภูเขาไฟอะโสะและขณะนัง่รถผา่นหรือมองจากมุมสูงจะเห็นควนัสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาเหนือหลงัคาบา้นเตม็ไปหมด วิวท่ีมีไอน ้าร้อนพวย
พุ่งขึ้นมาจากจุดต่างๆของเมืองในช่วงโพลเ้พลข้องวนั ไอน ้าสีขาวกบัแสงสุดทา้ยสีทองของวนัถูกยกให้เป็นวิวท่ีสวยท่ีสุดวิวหน่ึงของญ่ีปุ่ นเลย 

เยี่ยมชม ยูมิ จิโกกุ (บ่อนรกทะเลเดือด) เป็น1ใน8 ของน ้ าพุร้อนของทวัร์ขมุนรกเบปปุจิโกกุ บ่อน ้ าร้อนสีฟ้าอมเขียวท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็น
บ่อน ้าร้อนท่ีสวยท่ีสุดในบรรดาบ่อน ้าร้อนแปลกในเมืองน้ี ซ่ึงมีน ้าเป็นสีฟ้าและมีส่วนผสมของโคบอลตท่ี์เกิดจากการระเบิดของภูเขา Tsurumi 
เม่ือ 300 ปีก่อน สีของน ้ าพุร้อนท่ีเป็นเอกลกัษณ์จึงไดช่ื้อว่า Umi ซ่ึงแปลว่า ทะเล ในภาษาญ่ีปุ่ น แต่อุณหภูมิของน ้ าพุร้อนค่อนขา้งสูงมาก
ประมาณ 98C น ้าพุร้อนดงักล่าวท่ีเยน็ลงใชส้ าหรับการท า ashi-yu ซ่ึงเป็นการจุ่มเทา้ลงในน ้าพุร้อน และเม่ือเดินเขา้ไปยงัทางเขา้ของ ยูมิ จิโกกุ 
ท่านจะเห็นสวนท่ีสวยงามพร้อมกบับ่อท่ีมีน ้ าสีเขียวใสและมี Victoria amazonata และ water lilies บานสะพร่ังอยู่ภายในบ่อ น ้ าพุร้อนจะไหล
ผ่านภายในท่อท่ีติดตั้งอยู่ภายในบ่อ เพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิให้พอเหมาะกบัการเติบโตของไมด้อกเขตร้อน ท่ีบ่อน้ีเรายงัสามารถซ้ือไข่มาต้มใน
ออนเซ็นแห่งน้ีไดอี้กดว้ย 



น าท่าน ขึน้กระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาสึรุม ิท่านจะไดพ้บกบัหิมะท่ีปกคลุมบนภูเขาและน ้าคา้งแขง็ตามก่ิงไมอี้กทั้งยงัไดช้ม ซากุระเมืองหนาว ท า

ให้ทศันียภาพบนภูเขาแฟ่งน้ีสวยงามอยา่งมาก จากนั้นพาท่าน สักการะเทพเจ้าท้ังเจ็ด เพื่อความเป็นสิริมงคล (ขอสงวนสิทธ์ิในวนัท่ีไม่สามารถ

ขึ้นกระเชา้ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

   



หมู่บ้านยูฟูอนิฟลอร์รัล หรือ หมูบ่า้นดอกไมย้ฟุูอิน ท่ีมีตน้แบบมาจากคอทสโวลดส์ท่ีองักฤษ ถือเป็นหมู่บา้นจ าลองสไตลย์โุรปท่ีมีกล่ินอาย

ยโุรปโบราณท่ีสวยสุดแห่งหน่ึงในโลก บา้นอิฐท่ีแสนคลาสสิคเรียงรายอยูบ่นถนนสายเลก็ๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด ไดรั้บ

ความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ซ่ึงเหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูปเพราะให้บรรยากาศแบบสบายๆ ภายในบริเวณประกอบดว้ย

สวนหยอ่ม ร้านอาหาร ร้ายขายของท่ีระลึก งานประดิษฐ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเล่น ของสะสมทั้งญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ 

สุดทางของยา่นร้านคา้หมูบ่า้นยฟูอูินจะพบกบั ทะเลสาบคินริน นบัว่าเป็นจดุท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวชมความสวยงามของผืนน ้าในทะเลสาบ

เเห่งน้ีกนัเป็นอยา่งมากในเเต่วนัเเละเป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวไดสั้มผสักบัความเป็นชนบทของคิวชูอีกดว้ย นบัว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวระดบัเเลนด์

มาร์คเลยก็ว่า โดยน ้าในทะเลสาบเเห่งน้ีนั้นมาจากน ้าพุร้อนท าให้อุณหภูมิของทะเลสาบนั้นอุ่นอยูต่ลอดเวลาเลยทีเดียวเเละในช่วงเชา้นั้นผิวน ้า

จะคลายความร้อนออกมาท าใหเ้กิดเป็นไอน ้าท่ีลอยขึ้นมาเป็นหมอกท่ีมีความงดงามเป็นอยา่งย่ิง โดยนกัท่องเท่ียวจะนิยมมาชมความสวยงาม

ของทะเลสาบในช่วงเชา้เพ่ือจะไดช้มหมอกท่ีลอยอยูเ่หนือทะเลสาบเเห่งน้ีอีกดว้ย นบัว่ามีบรรยากาศท่ีดีเป็นอยา่งมากเลยก็ว่าได ้

น าท่านสู่ ฟุกุโอกะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 พกั Comfort Hotel Hakata หรือเทียบเท่า  



Day 4 สวนโนโคโนะชิมะ - ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี – ศาลเจ้าดาไซฟุ ถนนโมจิ สตาร์บัคส์สาขาดาไซฟุ - ถ่ายรูปกันดั้มโอไดบะ  
 ห้างลาลาพอร์ต – ช้อปป้ิงย่านเทนจิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สวนโนโคโนะชิมะ เป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัฟูกุโอกะ มีทุ่งดอกไมต้่างๆให้ชมไดทุ้กฤดูกาลพร้อมกบัวิวทะเล 

อิสระชอ้ปป้ิง... ดิวตีฟ้รี แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งปลอดภาษี สินคา้แบรนดเ์นม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองส าอางคก์ระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูปหรือจะเป็น
น ้าหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย รวมทั้งมีรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัให้เลือก
มากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA 

  



เดินทางสู่... ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู แลนดม์าร์กหลกัแห่งหน่ึงประจ าเมืองฟุกุโอกะ ศาลเจา้อายเุก่าแก่กว่าพนัปีท่ีถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมยัยคุเฮ
ฮนั ซ่ึงจุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกนั้นคือเพ่ือสักการะ สุกาวะระ มิซิซาเนะ นกัวิชาการ นกัการเมืองและนกัเขียนท่ีทรงอิทธิพล
ท่ีสุดคนหน่ึงในยุคเฮฮนั จนคนญ่ีปุ่ นยกให้เป็นเทพเจา้แห่งการศึกษา  ต่อมาเกิดเป็นศาลเจา้เท็มมงัท่ีกระจายไปทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น กว่า 12,000 
สาขา โดยมีศาลเจา้ดาไซฟุเท็มมงักูเป็นศาลเจา้หลกั พ้ืนท่ีโดยรอบของศาลเจา้ยงัมีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจมากมาย อีกทั้งยงัเป็นจุดชมดอก
บ๊วยท่ีงดงามท่ีสุดประจ าเมือง ท าให้สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาเย่ียมชมไดห้นาแน่นทุกวนัและยงัเป็นพ้ืนท่ีหลกัในการจดัพิธีกรรมทาง
ศาสนาและเทศกาลส าคญัๆท่ีสืบทอดกนัมายาวนาน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

  



ถนนโมจิ  เป็นถนนชอ้ปป้ิงระหว่างทางเขา้ศาลเจา้ดาไฟซุท่ีเตม็ไปดว้ยร้านของฝาก ขนมหวาน อาหาร เคร่ืองด่ืม 

สตาร์บัคส์สุดเก๋ สาขาดาไซฟุ โดดเด่นดา้นการออกแบบ ใชไ้มท้่อนกว่า2000ท่อนมาตกแตง่ร้าน โดยไดแ้นวคิดมาจากศาลเจา้ ให้ความรู้สึก

อบอุ่นเพราะเหมือนเราถูกโอบลอ้มไวด้ว้ยธรรมชาติ 



น าท่าน ถ่ายรูปกนัดั้มโอไดบะ ห้างลาลาพอร์ต กนัดั้มขนาดเท่าของจริงขยบัไดต้วัใหม่ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของศนูยก์ารคา้ Mitsui Shopping 
Park LaLaport ในเมืองฟุกุโอกะ กนัดั้มดงักล่าวคือ RX-93ffν Nu Gundam (นิวกนัดั้ม) ของอามุโร่ เรย ์จากอนิเมะโมบิลสูทกนัดั้ม ชาร์ 
เคาน์เตอร์ แอทแทค มีความสูงประมาณ 25 เมตร และมีน ้าหนกัประมาณ 80 ตนั สามารถขยบัใบหนา้หนัไปมาและขยบัแขนขึ้นลงได ้ประกอบ
กบัการใชเ้ทคนิคแสงสีเสียงเพ่ือเพ่ิมความอลงัการมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ีภายในศูนยก์ารคา้ Mitsui Shopping Park LaLaport ยงัมีการจดั Gundam 
Park แหล่งรวมความบนัเทิงเตม็รูปแบบส าหรับสาวกกนัดั้มอีกดว้ย ไม่ว่าจะเป็นร้านจ าหน่ายกนัพลา ท่ีถูกออกแบบให้เหมือนกบัสเปซโคโลน่ี
ในเร่ืองกนัดั้ม พ้ืนท่ีส าหรับนัง่ต่อกนัพลา และพ้ืนท่ีส าหรับจดังานอีเวนทห์รือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงนิทรรศการขอ้มูลเก่ียวกบักนัดั้ม เป็นตน้  

อิสระช้อปป้ิงย่านเทนจิน  อีกแหล่งชอ้ปป้ิงชั้นแนวหนา้บนเกาะควิชูท่ีพลาดไม่ไดอ้ยา่งเด็ดขาด ยา่นเทนจิถือเป็นถนนสายหลกัท่ีตั้งอยูใ่จกลาง

เมืองฟุกุโอกะ มีถนนท่ีเช่ือมทางเขา้สถานีรถไฟใตดิ้นทั้งสองสายของเมือง จึงท าให้ยา่นเทน็จินเป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองฟุกุ

โอกะ ท่ีมีทั้งศูนยก์ารคา้ ห้างสรรพสินคา้ ร้านรวงมากมาย รวมทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของธนาคารพาณิชยท่ี์ส าคญัๆและออฟฟิศส านกังานอีกดว้ย 

นอกจากน้ีก็ยงัมีร้านกาแฟและร้านอาหารหลากหลายสไตลไ์วต้อ้นรับนกัท่องเท่ียว 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร ณ ย่านเทนจิ 

พกั Comfort Hotel Hakata หรือเทียบเท่า 



Day 5 อิสระท่องเท่ียว ไกด์แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวการเดินทาง : ย่านเมืองเก่าฮากาตะ อิชิรันราเม็งข้อสอบ ห้างคาแนล
ซิตี ้สตรีทฟู้ดฮากาตะ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

แนะน า ย่านเมืองเก่าฮากาตะ เป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดัฟุกุโอกะ ในภูมิภาคคิวชู เป็นเมืองขนาดกะทดัรัด ก่อนหน้าน้ีเพ่ิงไดรั้บเลือกจาก
นิตยสาร Monocle ของประเทศองักฤษ ให้เป็นอนัดบัที่ 14 ของการจดัอนัดบั 25 เมืองท่ีอยูอ่าศยัง่ายท่ีสุดของโลก  
แนะน า อิชิรันรางเม็งข้อสอบ มาถึงประเทศญ่ีปุ่ นถา้ไม่ไดท้านราเม็งอนัเป็นอาหารขึ้นช่ือของประเทศญ่ีปุ่ นก็เหมือนจะขาดอะไรไปอยา่ง

เหมือนกนั ร้านน้ีมีช่ือว่าร้าน “อิชิรัน(Ichiran)” ราเมง็ขอ้สอบท่ีมีอยูห่ลายสาขาทัว่ญ่ีปุ่ น ถา้วดัจากทางญ่ีปุ่ นแลว้นั้น อิชิรันนั้นคือร้านราเมง็แถว

หนา้ของประเทศท่ีมีความโดดเดน่ในเร่ืองของรสชาติอยา่งมาก โดยเฉพาะสูตรการเคี่ยวน ้าซุปส าหรับราเมง็ และเส้นราเมง็ยงัเหนียวนุ่มมากอีก

ดว้ย กล่าวกนัว่ารสชาติความอร่อยน้ีถูกส่งตรงและถ่ายทอดจากตน้ตระกูลของร้านท่ีถ่ายทอดเคลด็ลบัการปรุงราเม็งจากรุ่นสู่รุ่น ท าให้ร้านนั้น

เปิดมานานตั้งแต่ยคุ 60 จวบจนกระทัง่ปัจจุบนั 

https://matcha-jp.com/th/list/?region=7&category=all
https://matcha-jp.com/th/1545


แนะน า ศุนย์การค้าคาแนลซิตี ้นบัเป็นศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูริ่มน ้าภายในตวัเมืองฟุกุโอกะดา้นในนั้นมีการขดุคลองให้ไหลผา่นใจกลาง

ห้างแห่งน้ีอีกดว้ย ทางดา้นร้านคา้ก็มีให้เลือกละลานตามากๆ เพราะมีมากกว่า 250 ร้าน มีทั้งร้านท่ีมีเฉพาะในญ่ีปุ่ นเท่านั้น ไปจนถึงร้านท่ีน าเขา้

มาจากต่างประเทศ ถา้หิวๆ ก็มีร้านอาคารทั้งแบบญ่ีปุ่ นและนานาชาติให้เลือกกนัแบบท่ีชอบ ท่ีน่าจะถูกใจสาวกราเมง็ก็บริเวณชั้น 5 ท่ีมีช่ือ

เรียกว่า “ราเมง็ สเตเด่ียม” ท่ีมีราเมนดงัๆ จากทัว่ทุกภูมิภาคของญ่ีปุ่ นมารวมตวัให้ชิมกนัแบบไม่ตอ้งไปหาท่ีอ่ืนให้ล าบาก รวมทั้งยงัมีราเมง็

สไตลฟ์กุุโอกะแท้ๆ  ท่ีเรียกว่า “ฮากาตะราเมน” 

แนะน า สตรีทฟู้ดฮากาตะ Yatai Street Food  ยะไต หรือบางคนเรียกยาไต เป็นค าภาษาญ่ีปุ่ น หมายถึง แผงลอย เพิงหรือซุม้ขายอาหาร บาง

ร้านอาจเปิดโล่ง บางร้านอาจติดมา่นลอ้ม บางร้านอาจน าฉากมากั้นเป็นห้องเลยก็มีเช่นกนั เมนูท่ีพบเห็นไดบ้่อย ไดแ้ก่ โอเดง้ ราเมน ยากิโซบะ 

เก๊ียวซ่า ฯลฯ แต่ละร้านสามารถจุลูกคา้ไดป้ระมาณ 6-10 คน ส่วนใหญ่เปิดตั้งแต่ช่วงเยน็จนถึงตี 3 โดยยา่นท่ีมียะไตเป็นจ านวนมากและมี

ช่ือเสียงท่ีสุดในญ่ีปุ่ นคือบริเวณนากาสุ (Nakasu) เขตฮากาตะ  

เที่ยง/ค ่า อิสระรับประทานนอาหาร  

พกั Comfort Hotel Hakata หรือเทียบเท่า 



Day 6 ท่าอากาศยานฟกุุโอกะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

เช้า บริการอาหารเช้า Snack 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

08.25 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน VietJet  โดยเที่ยวบิน VZ 811   

12.35 น.       เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

04 - 09 พฤศจิกายน 65 29,977.- 29,977.- 9,977.- 
11 – 16 พฤศจิกายน 65 31,977.- 30,977.- 9,977.- 
18 – 23 พฤศจิกายน 65 31,977.- 30,977.- 9,977.- 
25 – 30 พฤศจิกายน 65 31,977.- 30,977.- 9,977.- 
02 – 07 ธันวาคม 65 

(วันพ่อ) 
34,977.- 33,977.- 9,977.- 

09 -14 ธันวาคม 65 
(วันรัฐธรรมนูญ) 

34,977.- 33,977.- 9,977.- 

16 – 21 ธันวาคม 65 33,977.- 32,977.- 9,977.- 
23 – 28 ธันวาคม 65 36,977.- 35,977.- 9,977.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



 

  



  



 



 





 



  



 

 
 


