
 

 
 

   



 

 
 

  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  

 

 

2. ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญ่ีปุ่ น - เมืองประวติัศาสตร์ฮิโรชิม่า - ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ - 
ศาลเจา้มรดกโลก อิสึคุชิมะ - ถนนชอ้ปป้ิงโอโมเตะซนัโด 

   

Miyajima Coral Hotel 
หรือเทียบเท่า 

3. ฮิโรชิม่า - ฟุกุโอกะ - ปราสาทโคคุระ - หมูบ่า้นยฟูุอิน - ทะเลสาบคินริน – เมืองหลวง
ออนเซ็นเบปปุ - แช่ออนเซ็น 

 

แนะน า 
 

Suginoi Hotel หรือ
เทียบเท่า 

4. บ่อนรกทะเลเดือด - บ่อโคลนเดือด ชิมไข่ออนเซ็น - โทสุพรีเมียมเอาทเ์ลต็ - ศาลเจา้ดา
ไซฟุ - สตาร์บคัส์ สาขาดาไซฟุ - ฟุกุโอกะทาวเวอร์ - สตรีทฟู้ดฮากาตะ 

  

แนะน า Toyoko Inn Hakata-eki 
Minami หรือเทียบเท่า 

5. ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี - นางาซากิ - สวนสนุกเฮา้ส์เทนบอช - ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจิ  แนะน า แนะน า Toyoko Inn Hakata-eki 
Minami หรือเทียบเท่า 

6. ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ - ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ    

  

ขาไป VZ 810 BKK - FUK เวลา 00.45น. – 08.10น. 
ขากลบั VZ 811 FUK - BKK เวลา 09.10น. – 12.50น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 



 

 
 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

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

00.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบิน VZ 810 

Day 2 ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญ่ีปุ่น - เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิม่า - ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ - ศาลเจ้ามรดกโลก อสึิคุชิมะ - 
ถนนช้อปป้ิงโอโมเตะซันโด 

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

น าท่านสู่ เมืองประวัตศิาสตร์ฮิโรชิม่า อยูบ่ริเวณระหว่างสามเหล่ียมปากแม่น ้าโอตะท่ีไหลลงสู่อ่าวฮิโรชิม่า และหนัหนา้ออกสู่ทะเลเซะโตะ
ในทางทิศใต ้จึงเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามของทศันียภาพเป็นอยา่งมากเลยทีเดียว โดยเป็นเมืองท่าอีกแห่งท่ีมีความส าคญัและรุ่งเรืองมาตั้งแต่
เม่ือคร้ังอดีต และจากการท่ีเป็นหน่ึงในเมืองท่ีโดนระเบิดปรมาณูจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกา จนเมืองพงัราบคาบไปทั้งเมือง ก็ท าให้เป็น



 

 
 

ท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดีของชาวโลก และมีจ านวนไม่นอ้ยท่ีมาเท่ียวเพราะประทบัใจเร่ืองราวหลายต่อหลายเร่ืองของเมืองแห่งน้ีหลงัจากโดนระเบิด
ปรมาณูทิ้งใส่ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน SET BOX  
น าท่าน ล่องเรือเฟอร์ร่ีสู่เกาะมิยาจิมะ มีสัญลกัษณ์อนัโด่งดงัคือ ประตูโทริอิสีแดงสด ท่ีตั้งตระหง่านอยูก่ลางทะเล ให้บรรยากาศท่ีดูเร้นลบัชวน
พิศวงดึงดูดผูค้นไดเ้ป็นจ านวนมากต่างๆในอ่าวโตเกียว และในเกาะมิยาจิมะจะมีการเล้ียงกวางแบบปล่อยซ่ึงเท่านจะเห็นฝงูกวางน่ารักๆเดินเล่น
อยูท่ัว่เกาะ 

เยี่ยมชมและเก็บภาพความประทบัใจท่ี ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ศาลเจา้ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งปัดเป่าส่ิงชั่วร้ายและช่วยให้สมหวงัดงัความปรารถนา
โดยเฉพาะในเร่ืองความฝัน (เช่น การเรียนต่อ, ดา้นกีฬา, การแข่งขนั เป็นตน้) ทุกคนท่ีมีจุดหมายว่าจะมาเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นคงจะเคยไดย้ิน
สมญานามศาลเจา้น้ีแลว้ก็เป็นได ้ท่ีส าคัญศาลเจ้าอิสึคุชิมะนีเ้ป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตท่ีได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย 
เดินเล่น แวะชิมอาหารทอ้งถ่ินช่ือดงัอยา่งขนมเคก้พ้ืนเมืองรูปทรงใบเมเป้ิลภายในสอดไส้ชนิดต่างๆท่ี... ถนนช้อปป้ิงโอโมเตะซันโด  
ตวัถนนเส้นน้ีจะมีความยาว 350 เมตร สองขา้งทางมีร้านคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ี
ระลึกนบัไม่ถว้นเลยทีเดียว และเม่ือมาถึงเกาะมิยาจิมะตอ้งห้ามพลาดชิมหอยนางรมถือเป็นของดีเมืองฮิโรชิมา่ 
ผลผลิตหอยนางรมทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นนั้นก็เป็นของเกาะแห่งน้ีน่ีเอง 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกั Miyajima Coral Hotel หรือเทียบเท่า   



 

 
 

 

Day 3 ฮิโรชิม่า - ฟุกุโอกะ - ปราสาทโคคุระ - หมู่บ้านยูฟุอนิ - ทะเลสาบคินริน – เมืองหลวงออนเซ็นเบปปุ – แช่ออนเซ็น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ ฮิโรชิม่า จากนั้นน าท่านสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะคิวชูและใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของประเทศญ่ีปุ่ นดว้ย ทั้งยงัเป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดเมืองหน่ึงของญ่ีปุ่ นดว้ยมีอุณหภูมิท่ีไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป นอกจากน้ียงัอยูใ่กลก้บัชายฝ่ังของจีนและเกาหลี จึงท าใหท่ี้น่ีเป็น
ศูนยก์ลางทางการคา้ท่ีส าคญัของภูมิภาคน้ี รวมทั้งยงัเป็นเมืองอนัมีมนตเ์สน่ห์แห่งวฒันธรรมญ่ีปุ่ น ซ่ึงในอดีตท่ีน่ีถือเป็นจุดศูนยก์ลางทางดา้น
แฟชัน่ วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองของเกาะคิวชู 

ชมความสวยงามของ “ต้นต ารับของสถาปัตยกรรมปราสาทอันงดงามตามเมืองส าคัญของประเทศญี่ปุ่ น” ปราสาทโคคุระ (ถ่ายภาพด้านนอก) 
ปราสาทแห่งน้ีสร้างขึ้นคร้ังแรกโดยโฮโซคาวะ ทาดาโอกิในปีค.ศ. 1602 และด้วยความเก่าแก่กว่า 400 ปี ปราสาทน้ีท่ีก่อสร้างตาม
สถาปัตยกรรมญ่ีปุ่ นแท้ๆ  มีความสูง 5 ชั้น มีฐานรากเป็นชั้นหินสูงใหญ่ หลงัคาท่ีไล่ลงมาถึง 4 ระดบั โดยสร้างขึ้นมาเพ่ือใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัและ
ป้อมปราการของ โฮโซะกาวะ ทาดะโอกิ นายพลท่ีทรงอิทธิพลในยคุนั้น  

เที่ยง แนะน าอาหารกลางวัน ณ จุดพกัรถ 



 

 
 

หมู่บ้านยูฟูอนิฟลอร์รัล หรือ หมู่บ้านดอกไม้ยุฟูอิน ท่ีมีตน้แบบมาจากคอทสโวลดส์ท่ีองักฤษ ถือเป็นหมู่บ้านจ าลองสไตล์ยุโรปท่ีมกีลิ่นอาย
ยุโรปโบราณท่ีสวยสุดแห่งหนึ่งในโลก บา้นอิฐท่ีแสนคลาสสิคเรียงรายอยูบ่นถนนสายเลก็ๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด ไดรั้บ
ความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ซ่ึงเหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูปเพราะให้บรรยากาศแบบสบายๆ ภายในบริเวณประกอบดว้ย

สวนหยอ่ม ร้านอาหาร ร้ายขายของท่ีระลึก งานประดิษฐ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเล่น ของสะสมทั้งญ่ีปุ่ น
และต่างประเทศ สุดทางของยา่นร้านคา้หมูบ่า้นยฟููอินจะพบกบั ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) นบัว่าเป็นจุดท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวชมความ
สวยงามของผืนน ้าในทะเลสาบเเห่งน้ีกนัเป็นอยา่งมากในเเต่วนัเเละเป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวไดสั้มผสักบัความเป็นชนบทของคิวชูอีกดว้ย นบัว่า
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวระดบัเเลนดม์าร์คเลยก็ว่า โดยน ้าในทะเลสาบเเห่งน้ีนั้นมาจากน ้าพุร้อนท าให้อุณหภูมิของทะเลสาบนั้นอุ่นอยูต่ลอดเวลา
เลยทีเดียวเเละในช่วงเชา้นั้นผิวน ้าจะคลายความร้อนออกมาท าให้เกิดเป็นไอน ้าท่ีลอยขึ้นมาเป็นหมอกท่ีมีความงดงามเป็นอยา่งย่ิง โดย
นกัท่องเท่ียวจะนิยมมาชมความสวยงามของทะเลสาบในช่วงเชา้เพ่ือจะไดช้มหมอกท่ีลอยอยูเ่หนือทะเลสาบเเห่งน้ีอีกดว้ย นบัว่ามีบรรยากาศท่ี
ดีเป็นอยา่งมากเลยก็ว่าได ้
เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัโออิตะ อยู่ชายฝ่ังทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองฟุกุโอกะ ถือเป็นเมืองท่ีมีบ่อน ้ าร้อนธรรมชาติมาก
ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น (Onsen หรือ Hot Springs) จนได้ช่ือว่าเป็น “เมืองหลวงออนเซ็นของญี่ปุ่ น” มีแหล่งน ้ าแร่จากธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไป 
เน่ืองจากสถานท่ีตั้งของเมืองน้ีอยูใ่กลก้บัภูเขาไฟอะโสะและขณะนัง่รถผา่นหรือมองจากมุมสูงจะเห็นควนัสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาเหนือหลงัคาบา้น
เตม็ไปหมด วิวท่ีมีไอน ้าร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากจุดต่างๆของเมืองในช่วงโพลเ้พลข้องวนั ไอน ้าสีขาวกบัแสงสุดทา้ยสีทองของวนัถูกยกให้เป็นวิว
ท่ีสวยท่ีสุดวิวหน่ึงของญ่ีปุ่ นเลย 

ค ่า บริการอาหารค ่า เซ็ทอาหารญี่ปุ่ นไคเซก ิ

พกั Suginoi Hotel หรือเทียบเท่า 



 

 
 

 Day 4 บ่อนรกทะเลเดือด - บ่อโคลนเดือด ชิมไข่ออนเซ็น - โทสุพรีเมียมเอาท์เลต็ - ศาลเจ้าดาไซฟ-ุสตาร์บัคส์สาขาดาไซฟุ - 
ฟุกุโอกะทาวเวอร์ – สตรีทฟู้ดฮากาตะ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เยี่ยมชม ยูมิ จิโกกุ (บ่อนรกทะเลเดือด) เป็น1ใน8 ของน ้ าพุร้อนของทวัร์ขุมนรกเบปปุจิโกกุ บ่อน ้าร้อนสีฟ้าอมเขียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
บ่อน ้าร้อนท่ีสวยท่ีสุดในบรรดาบ่อน ้าร้อนแปลกในเมืองนี ้ซ่ึงมีน ้ าเป็นสีฟ้าและมีส่วนผสมของโคบอลต์ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขา 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
ผา่นภายในท่อท่ีติดตั้งอยูภ่ายในบ่อ เพ่ือเก็บรักษาอุณหภูมิให้พอเหมาะกบัการเติบโตของไมด้อกเขตร้อน 

น าท่านสู่ บ่อโคลนเดือด ชิมไข่ออนเซ็น เป็นโคลนเดือด จะเห็นฟองน ้าเดือดปุดๆตลอดเวลา มีบ่อยอ่ยอีก 2-3 บ่อ ช่ือบ่อน้ีไดม้าจากโคลนท่ีอยู่
ในบ่อเกิดการเดือด ลกัษณะเป็นลูกกลมคลา้ยศรีษะพระท่ีโกนผม โคลนในบ่อมีลกัษณะคลา้ยน ้าปูนเปียก แต่ละบ่อมีโคลนเดือดขึ้นมาหลายวง 
ควนัดูไม่มากเม่ือเปรียบเทียบกบับ่ออื่น มีบ่อน ้าร้อนให้แช่เทา้ได ้

 

 

 

 



 

 
 

 น าท่านแวะชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลต็ครบวงจรท่ีย่ิงใหญ่อีกแห่งนึงของควิชู โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต ตั้งอยูท่ี่เมืองซากะซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากฟูกุ
โอกะ โดยเอา้ท์เล็ตแห่งน้ีสินคา้จะมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ระดบัพรีเม่ียมจนไปถึงทัว่ๆไป มีร้านคา้ของแบรนด์ชั้นน าและแบรนด์ทอ้งถ่ิน
มากกว่า 150 ร้าน ให้เลือกชอ้ปกนัแบบจุใจพร้อมโปรโมชัน่ตลอดทั้งปี สินคา้มีครบทั้งผูห้ญิง ผูช้ายและเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์อยา่ง Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่... ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู แลนดม์าร์กหลกัแห่งหน่ึงประจ าเมืองฟุกุโอกะ ศาลเจา้อายเุก่าแก่กว่าพนัปีท่ีถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมยัยุคเฮ
ฮนั ซ่ึงจุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกนั้นคือเพ่ือสักการะ สุกาวะระ มิซิซาเนะ นกัวิชาการ นกัการเมืองและนกัเขียนท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุด
คนหน่ึงในยุคเฮฮนั จนคนญ่ีปุ่ นยกให้เป็นเทพเจา้แห่งการศึกษา  ต่อมาเกิดเป็นศาลเจา้เท็มมงัท่ีกระจายไปทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น กว่า 12,000 สาขา 
โดยมีศาลเจา้ดาไซฟุเท็มมงักูเป็นศาลเจา้หลกั พ้ืนท่ีโดยรอบของศาลเจา้ยงัมีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจมากมาย อีกทั้งยงัเป็นจุดชมดอกบ๊วยท่ี
งดงามท่ีสุดประจ าเมือง ท าให้สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาเย่ียมชมไดห้นาแน่นทุกวนัและยงัเป็นพ้ืนท่ีหลกัในการจดัพิธีกรรมทางศาสนา
และเทศกาลส าคญัๆท่ีสืบทอดกนัมายาวนาน  



 

 
 

สตาร์บัคส์สุดเก๋ สาขาดาไซฟุ โดดเด่นดา้นการออกแบบ ใชไ้มท้่อนกว่า2000ท่อนมาตกแตง่ร้าน โดยไดแ้นวคิดมาจากศาลเจา้ ให้ความรู้สึก
อบอุ่นเพราะเหมือนเราถูกโอบลอ้มไวด้ว้ยธรรมชาติ 
  



 

 
 

 เดินทางสู่ ฟุกุโอกะทาวเวอร์ (ถ่ายภาพด้านนอก) เป็นหอคอยสูง 234 เมตรท่ีสร้างขึ้นในปี 1989 ภายนอกหอคอยท่ีปดูว้ยกระจกกว่า 8000 บาน 
ท่ีส าคญัจดุชมวิวฟุกุโอกะทาวเวอร์แห่งน้ี ไดรั้บโหวตให้ติด 1 ใน 100 จดุชมวิวยามค ่าคืนท่ีสวยท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่ นอีกดว้ย จุดชมวิวของท่ีน่ีมี
ช่ือว่า “SKY View 123” ท่ีความสูง 123 เมตร นอกจากทิวทศัน์ท่ีสวยงามแลว้ยงัสามารถชมวิวเมืองฟุกุโอกะและทะเลไดแ้บบ 360 องศาเลย
ทีเดียว ท าให้ท่ีน่ีกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมในหมูน่กัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนฟุกุโอกะไปโดยปริยาย และอีกหน่ึงไฮไลตข์องจดุชมวิว
ท่ีน่ีก็คือการประดบัประดาไฟยามค ่าคืน ดา้นนอกมีการฉายภาพประดบัไฟตวัตึกอยา่งสวยงามและมีการปรับเปล่ียนให้เขา้กบัเทศกาลต่างๆ 
ตลอดทั้งปีอีกดว้ย 
สตรีทฟู้ดฮากาตะ Yatai Street Food  ยะไต หรือบางคนเรียกยาไต เป็นค าภาษาญ่ีปุ่ น หมายถึง แผงลอย เพิงหรือซุม้ขายอาหาร บางร้านอาจ
เปิดโล่ง บางร้านอาจติดม่านลอ้ม บางร้านอาจน าฉากมากั้นเป็นห้องเลยก็มีเช่นกนั เมนูท่ีพบเห็นไดบ้่อย ไดแ้ก่ โอเดง้ ราเมน ยากิโซบะ เก๊ียวซ่า 
ฯลฯ แต่ละร้านสามารถจุลูกคา้ไดป้ระมาณ 6-10 คน ส่วนใหญ่เปิดตั้งแต่ช่วงเยน็จนถึงตี 3 โดยยา่นท่ีมียะไตเป็นจ านวนมากและมีช่ือเสียงท่ีสุด
ในญ่ีปุ่ นคือบริเวณนากาสุ (Nakasu) เขตฮากาตะ  

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร ณ Yatai Street Food   

พกั Toyoko Inn Hakata-eki Minami หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Day 5 ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี - นางาซาก ิ- สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช – ช้อปป้ิงย่านเทนจิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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 

น าท่านเดินทางสู่ นางาซาก ิ



 

 
 

 เดินทางสู่... สวนสนุกสุดย่ิงใหญ่ในคิวชู สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช ธีมปาร์คท่ีจ าลองบรรยากาศหมู่บา้น อาคารสไตลย์โุรปยคุกลางท่ีถูกออกแบบ
ให้เป็นเหมือนเมืองเล็กๆ ท่ีมีพร้อมทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร และโรงแรม ทั้งยงัมีสวนดอกไมส้วยติดอนัดบัท่ี 1 ของธีมปาร์คอีกดว้ย ส าหรับคน
ชอบถ่ายภาพก็มีมุมถ่ายภาพสวยๆมากมาย และในช่วงเยน็มี illumination ไฮไลท์แสงสีสุดยอดระดบัโลก โดยภายในสวนสนุกเฮา้ส์เทนบอช 
จะแบ่งออกเป็น 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆท่ีน่าสนใจ
เช่น พิพิธภณัฑ์หมีเท็ดด้ี, โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มิติ, พิพิธภณัฑ์ศิลปะ, ร่องเรือไปตามคลองท่ียาวกว่า 6 กิโลเมตรชมเมืองสไตล์ยุโรป , ขี่
จกัรยานชมเมือง และร่องเรือโจรสลดัของการ์ตูนดงั One Piece เรียกไดว่้าเท่ียวครบจบท่ีเดียวกบัธีมปาร์คแห่งน้ี  

เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช   



 

 
 

อิสระช้อปป้ิงย่านเทนจิน  อีกแหล่งชอ้ปป้ิงชั้นแนวหน้าบนเกาะคิวชูท่ีพลาดไม่ไดอ้ยา่งเด็ดขาด ย่านเทนจิถือเป็นถนนสายหลกัท่ีตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองฟุกุโอกะ มีถนนท่ีเช่ือมทางเขา้สถานีรถไฟใตดิ้นทั้งสองสายของเมือง จึงท าให้ย่านเทน็จินเป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองฟุกุ
โอกะ ท่ีมีทั้งศูนยก์ารคา้ ห้างสรรพสินคา้ ร้านรวงมากมาย รวมทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของธนาคารพาณิชยท่ี์ส าคญัๆและออฟฟิศส านักงานอีกด้วย 
นอกจากน้ีก็ยงัมีร้านกาแฟและร้านอาหารหลากหลายสไตลไ์วต้อ้นรับนกัท่องเท่ียว 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร ณ ย่านเทนจิ 

พกั Toyoko Inn Hakata-eki Minami หรือเทียบเท่า  

Day 6 ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ – ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกได ้
ภายในสนามบิน 

09.10 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน VietJet เที่ยวบินท่ี  VZ 811   

12.50 น.       เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

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

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



 

 
 

อตัราค่าบริการ                                                                           

 
  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อ
ท่าน) 

12 – 17 สิงหาคม 65 
(วันแม่) 

30,777.- 29,777.- 7,777.- 

26 – 31 สิงหาคม 65 30,777.- 29,777.- 7,777.- 
02 – 07 กนัยายน 65 29,777.- 28,777.- 7,777.- 
16 – 21 กนัยายน 65 27,777.- 26,777.- 7,777.- 

30 กนัยายน – 05 ตุลาคม 65 29,777.- 28,777.- 7,777.- 
07 – 12 ตุลาคม 65 31,777.- 30,777.- 7,777.- 
14 – 19 ตุลาคม 65 31,777.- 30,777.- 7,777.- 
21 – 26 ตุลาคม 65 
(วันปิยมหาราช) 

32,777.- 31,777.- 7,777.- 



 

 
 

   



 

 
 



 

 
 

  



 

 
 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 


