
 
  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทยีง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

2 
สนามบนิฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - เบปปุ - หมู่บา้นยูฟุอนิ - บ่อทะเลเดอืด - จโิก

กุ เมกุร ิ- ยูเมะ ทาวน์ 
   

HOTEL KANNAWA, 

BEPPU  

หรือเทียบเทา  

3 
ชมอุโมงคว์สิทเีรยี หรอื เทศกาลชมดอกวสิทเีรยี Nakayama O-fuji Festival - 

ฟุกุโอกะ - ศาลเจา้ดาไซฟุ - ศาลเจา้คุชดิะ - กนัดมัพาร์ค - ออิอน 
   

ARK-HOTEL, FUKUOKA  

หรือเทียบเทา  

4 อสิระเตม็วนั หรอืเลอืกท่องเทยีวไดต้ามอธัยาศยั    
ARK-HOTEL, FUKUOKA  

หรือเทียบเทา  

5 สนามบนิฟุกุโอกะ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ประเทศไทย     



 
 

 
 

BKK       FUK FUK       BKK 

  
VZ810 00.15 07.25 VZ811 08.25 12.35 

      

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 

หองพักเดี่ยว 

16 – 20 เมษายน 2566 29,990 29,990 22,990 7,000 

17 – 21 เมษายน 2566 29,990 29,990 22,990 7,000 

23 – 27 เมษายน 2566 29,990 29,990 22,990 7,000 

24 – 28 เมษายน 2566 27,990 27,990 22,990 7,000 

04 – 08 พฤษภาคม 2566 32,990 32,990 25,990 7,000 

อัตราคาบริการสำหรับ เด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,500 บาท 

 

** ราคาทัวรไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท ** 
 

สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชำระเงินมัดจำ ทานละ 10,000 บาท/ทาน และชำระสวนที่เหลือ 21 วัน กอนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน ตองชำระคาทัวรเต็มจำนวน 100% เทานั้น 

2. อัตราคาบริการนี้ จำเปนตองมีผูเดินทาง จำนวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาที่เปนเพียงการแนะนำเทานั้น 

4. ระหวางทองเที่ยวหากนักทองเที่ยวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทำความสะอาดหองพักเพิ่มเติม ถามี (ไมรวมอยูใน

รายการทัวร) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบ

คาใชจายสวนนี้ดวยตัวทานเอง ถามี (ไมรวมอยูในรายการทวัร) 

6. การพิจารณาวีซาขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่ และเอกสารของแตละทาน (เปนการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของ

ทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น อัตรา

คาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นวซีา และมีสิทธิ์

ไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวซีา 

 

 

โปรแกรมเดินทาง 5 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) 

      เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู 

 

21.30 นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับพรอมอำนวย

ความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 
 

Day2 สนามบินฟกุโุอกะ - ฟุกโุอกะ - เบปป ุ- หมู่บา้นยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกก ุเมกริุ - ยูเมะ ทาวน์ 

 

00.45 ออกเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินที่ VZ810  

08.10 เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน ผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน หลังจาก

นั้นนำทานเดินทางสูเมือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตยอุทัย ใครไดไปสัมผัสแลวจะหลงใหลเสนหของเมืองนี้ที่แมจะเต็มไป

ดวยตึกสูงระฟาแตก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมืองเล็กๆ แหงนี้จึงมีทั้ง 2 อารมณใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสเสนห

ของฟูกูโอกะ ซึ่งเลื่องช่ือจนไดรับการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA Week ใหเปนเมืองท่ีนาอยูท่ีสุดในเอเชีย ขณะที่สหประชาชาติทำนาย

วาเมืองน้ีเปนเมืองท่ีมีอัตราการเติบโตสูงเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากลาสเวกัส   
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนำทานเดินทางสู “เมืองเบปป”ุ ตั้งอยูบนชายฝงทะเล

ตะวันออกของเกาะคิวชูเปนเมืองแหงบอน้ำแรที ่เปนบอโคลน 

จัดเปนเมืองที่มีรีสอรทน้ำแรมากที่สุดนักทองเที่ยวสามารถลองแช

น้ำแรหลายหลากชนิดได  นำทานเขาสู หมู บานยูฟุอิน เปน

ตนแบบของหมู บาน OTOP ของประเทศญี่ปุ น และเมืองนี ้มี

ชื ่อเสียง อีกอยางในเรื่องของน้ำพุรอน ภายในเมืองมีทะเลสาบ 

Lake Kinrin  ทะเลสาบแหงนี้ท่ีเปนจุดชมใบไมเปลี่ยนสีที่งดงามอีกแหงหนึ่งของหมูบานยูฟูอินหมูบานยูฟูอินประกอบไปดวยรานคาขาย



 
ของพ้ืนเมือง ผักและผลไมสด ของที่ระลึก Handmade นารักๆ มากมาย โดยตัวเมืองยุฟุอินนั้นตั้งอยูทามกลางธรรมชาติในหุบเขาสีเขียว

อันงดงาม ปจจุบันเมืองยุฟุอนิไดกลายเปนเมืองแหงการทองเที่ยวซึ่งเปนจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักทองเที่ยวนิยมมาเยือน 

 
 

 และยังมีขนมข้ึนชื่ออยาง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปงทอด) อาหารยอดนิยมที่เดินกินแกหิว

ได ขางในแปงที่ทอดจนกรอบมีดานในทำจากมันพันธุดันชาคุบดผสมกับเนื้อวากิวสับ ทอดจนดานนอกกรอบ แต

ดานในยังนุมเนียนละลายในปาก 

 นำทานเดินทางสู บอน้ำพุรอน (Jigoku Meguri) หรือ บอน้ำพุรอนขุมนรกทั้งแปด เปนบอน้ำพุรอนธรรมชาติที่

เกิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปดวยแรธาตุท่ีเขมขน เชน กำมะถัน แรเหล็ก โซเดียม คารบอเนต เรเดียม เปนตน 

และรอนเกินกวาจะลงไปอาบได แลวบอทั้ง 8 บอ ก็ตั้งชื่อใหนากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน ทานจะไดพบกับบอทะเลเดือด ยูมิ-จิ

โกกุ (Umi Jigoku) ซึ่งเปน 1 ใน 8 บอน้ำพุรอนชื่อดังของเมืองเบปปุ เปนบอที่นักทองเที่ยวนิยมไปชมมากที่สุดเพราะมีความสวยงามดู

เปนนรกนอยกวาแหงอื่น ตั้งแตทางเขาเราจะเห็นควันขาวพวยพุงแทรกกอนหินใหญขึ้นมาเสียงดังฟูๆๆ อยูตลอดเวลา เมื่อเดินเขาไป

ใกลๆ จะรูสึกไดถึงความรอนที่พุงขึ้นมาจากใตธรณ ี 

กอนที่จะเขาไปชมบอทะเลเดือด สามารถแวะชม สระบัวกอนได ซึ่งในสระมีใบบัวขนาดใหญมากจนเด็กตัวเล็กๆ สามารถลงไปน่ังได ยูมิ 

จิโกกุ เปนบอน้ำรอน สีฟาเหมือนน้ำทะเล ดวยความลึก 150 เมตร กำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปกอนมี

สวนประกอบของแรโคบอลต ควันสีขาวพวยพุงข้ึนมารอบๆ บอตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ำสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถตมไขใหสุก

ได บอนี้แมน้ำจะรอนเกินกวาจะลงไปแชได แตก็มีผงน้ำแร วางจำหนายในรานขายของที่ระลึก ใหนำไปละลายน้ำอาบเองที่บานได 

สรรพคุณทำใหผิวพรรณเปลงปลั่งและรักษาโรคผิวหนังได กอนออกมาอยาลืมไปนั่งแชเทาในบอน้ำรอนใตศาลา (ออนเซ็นเทา) จะทำให

รูสึกสบายเทา และมีแรงเดินเที่ยวตอไป ซึ่งใหบริการแกนักทองเที่ยวฟรี จะนั่งแชนานเทาใดก็ได *รวมคาเขาชมบอน้ำแร 2 บอ 

นำทานเดินทางสู ยเูมะ ทาวน (You Me Town) ชอปปงมอลลขนาดใหญ อิสระทานไดเลือกซื้อสินคาจากรานคาตางๆ ไมวาจะเปน 

เสื้อผา กระเปา, รองเทา, ของแตงบาน, ของที่ระลึก, ขนมโมจิ,เบนโตะ, ผลไมสด และแหง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ ใหทานไดเลือกซื้อ 

เปนของฝากทางบาน 
 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย   

ที่พัก HOTEL KANNAWA, BEPPU ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา ใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ำแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ำแรแลว 

จะทำใหผวิพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดขีึ้น 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Day3 ชมอุโมงควิ์สทีเรีย หรือ เทศกาลชมดอกวิสทีเรีย Nakayama O-fuji Festival - ฟุกโุอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาล

เจ้าคชิุดะ - กนัดมัพารค์ - อิออน 
 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

สำหรับเดินทางในชวงวันท่ี 10 – 30 เมษายน 2566 

 

 

 

 



 
 

นำทานชมงาน เทศกาลชมดอกวิสทีเรีย Nakayama O-fuji Festival โดยบริเวณจัดงานจะอยูที่ศาลเจาคุมาโนะในนาคายามะ  และ

สวน Shimizuyama Botan’en โดยชวงท่ีสวยงามที่สุด จะเปนราวกลาง-ปลายเดือนเมษายน หรือประมาณวันท่ี 10 – 30 เมษายน 

ของทุกป ท้ังนี้ขั้นอยูกับสภาพอากาศในปนั้นๆ 

 

สำหรับเดินทางในชวงวันท่ี 26 เม.ย. – 06 พ.ค. 2566 

จากนั้นใหทานไดสนุกสนานไปกับ ชมอุโมงควิสทีเรีย หรือดอกฟูจิ ณ สวนคาวาจิ (โดยปกติดอกวิสทีเรียจะบานชวงปลายเดือน

เมษายน – ตนเดือนพฤษภาคม แตทั้งนี้ทั ้งนั้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ภายในสวนแหงนี้มีดอกวิสทีเรียมากกวา 22 สายพันธุ 

พรอมบานสะพรั่งเต็มพ้ืนที่ 10,000 ตารางเมตร ไฮไลทสำคัญอยูที่ อุโมงควิสทีเรีย อุโมงคดอกวิสทีเรียหลากสีสันที่เลี้อยปกคลุมหอย

ระยาเปนระยะทางยาวกวา 100 เมตร และ โดมวิสทีเรีย โดมดอกวิสทีเรียขนาดใหญยักษที่ถูกสรรสรางขึ้นมาจากตนวสิทีเรียเพียงตน

เดียว ใหทานไดชมความงามของอุโมงคดอกฟูจิสลับสีท่ีบานสะพรั่ง ระยา ลงมาคลายเถาวัลยสีมวง สวยงามตลอดทาง อิสระใหทาน

ไดเก็บ ภาพความประทับใจไวเปนที่ระลึก **ไมรวมคา ทานละ 1,500 เยน** 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! บุฟเฟตยากินิคุ สไตลญี่ปุน 

 

 

 

 



 
 

ชม “ศาลเจาดาไซฟุ” วัดชินโตเกาแกและมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เปนที่สถิตของเทพ

เจาแหงความรู จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหวขอพร เพ่ือการศึกษาไมเวนแตละวัน ในฤดู

ใบไมผลิภายในวัดมีตนบวยนานาพันธมากกวา 6,000 ตนเจริญเติบโตอยางหนาแนนทั่วบริเวณวัด 

ใหบรรยากาศที่แสนรื่นรมย และในบริเวณดานหนาศาลเจาม ีรูปหลอวัวเทพเจา นอนเฝาอยูบน

แทนดวยความเช่ือที่วา ถาลูบหัววัวแลวจะมีปญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครตอใครจึงพากันลูบ

หัววัวตัวน้ีดวยความเอ็นดู   

 สินคาของฝากของที่ระลึกที่เปนสินคาพื้นเมืองที่รานคากวา 100 รานบริเวณหนาวัดรวมถึงรานขนมขึ้นชื่อ

อยาง “อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที่ทำจากถั่งแดงหอแปงขาวเหนียวแลวนำไปปง 
 

นำทานไปยัง ศาลเจาคุชิดะ คือศาลเจาเกาแกประจำเมืองฟุกุโอกะ มีอายุมากกวา 1,200 ปแลว เรื่องที่ขอพรกันท่ีศาล

เจาคุชิดะแหงนี้ คือเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ และการคาขาย 

นำทานไปตอยัง กันดั้มพารค หากใครที่เปนสาวกกันดั้มแลวนั้นไมควรพลาดอยางยิ่ง ถือไดวาเปนสวรรคของคนคลั่งรักกันดั้ม ภายใน

ศูนยการคา Mitsui Shopping Park LalaPort Fukuoka แบงออกเปน 3 โซนดวยกัน ไมวาจะเปน GUNDAM SIDE-F ที่จัดเต็มกันดั้ม

รุนตาง ๆ แมกระทั่งรุนลิมิเต็ดหายากไวใหชอปใหแบบจุก ๆ ตามมาดวย VS PARK WITH G พื้นที่ที่เต็มไปดวยกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับ

กันดั้มเนน ๆ รวมท้ังยังมี Namco บริเวณที่เต็มไปดวยตูอารเคดพรอมทั้งตูเกมสสุดพิเศษที่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียว แลวยังมีไฮไลทเด็ดเปนหุน

กันดั้มยักษตัวใหมลาสุดสูงถึง 24.8 เมตรไวใหรัวรูปกัน 

 

 นำทานชอปปง ณ อิออน มอลล ซึ่งเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญของญี่ปุ น มีสินคามากมาย

หลากหลายชนิดใหทานไดเลือกซื้อกัน ไมวาจะเปนโซนเครื่องสำอางค ของใชเด็ก ของเลน เสื้อผา 

กระเปา รองเทา ยาสามัญประจำบานหรือแมกระทั่งผลไมสดๆจากไรของญี่ปุนก็มีจำหนายที่นี่ดวย

เชนกัน  พิเศษสุดกับราน 100 เยน ทีทุกอยางในรานราคาเพียง 100 เยนเทานั้น ซึ่งเปนรานยอด

ฮิตของคนญี่ปุนกันเลยทีเดียว    
 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปงของทาน 
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Day4 อิสระเตม็วนั หรือเลือกท่องเทียวได้ตามอธัยาศยั 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 อิสระใหทานไดทองเที่ยวตามอัธยาศัยภายในเมืองฟุกุโอกะ (ไมรวมคาเดินทาง) ใหทานเพลิดเพลินกับอิสระชอปปงตามแหลงชอปปงชื่อ

ดัง โดยมีไกดคอยใหคำแนะนำการเดินทาง 

- Canal City Hakata    อาณาจักรหรูแหงการชอปและความบันเทิงหลายรูปแบบที่รวมไวในที่เดียว ทั้งโรงหนัง, game center, 

โรงแรมและรานแบรนดเนมมากมาย ทั้งแบรนดญี่ปุนแทและแบรนดตางประเทศรวมกวา 250 ราน สวนใครชอปจนตาลายอยาก

แวะเติมพลัง ก็มีรานอาหารเปดบริการหลากหลายประเภท และบนช้ัน 5 มี Ramen Stadium หรือบางคนจะเรียกวาศูนยอาหารที่

ขายเฉพาะราเมงก็ไมวากัน ใครชอบรานไหนเลือกไดตามสะดวก และเปนอีกแหลงท่ีมีฮากะตะราเมงใหลองชิมกันดวย นอกจากนี้ยัง

เปนสถานที่ถายทำละคร “รักคุณเทาฟา” 

- Marinoa City Outlet ชอปปงมอลลริมทะเลแหงใหญน้ีตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเมืองฮากะตะ สวนใหญจะเปนแบรนดทองถิ่น

แตก็มีแบรนดอินเตอรบางสวนนะคะ อยาง Coach, Gap, Beams, Wacoal, Triumph ช็อปจะมีทั้งที่เปนเอาทเล็ตและเปนช็อป

ธรรมดา ซึ่งสวนใหญเนนแฟชั่นดีไซน ทั้งรองเทา กระเปา เสื้อผา ชุดกีฬา นอกจากนี้ยังมีเครื่องใชและของตกแตงบาน ของใช

สำหรับเด็ก และ Game Zone และนอกจากนี้ยังมีเครื่องเลนชิงชาสวรรคไวคอยใหบริการอีกดวย 

- Tenjin Underground Shopping Mall อยูใตดินสถานี Tenjin ถือวาเปนแหลงชอปปงใหญท่ีมีรานคาใหเลือกชอปกันอยางจุใจ

กวารอยราน แบงเปนบล็อคๆ ตั้งเรียงรายซาย-ขวาตลอดทางเดินความยาวกวา 600 เมตร บรรยากาศโดยรวมและบรรดารานรวง

ตางๆ ตกแตงรานกันอยางนารัก ดูดี มีกลิ่นอายสไตลยุโรปในยุคศตวรรษที่ 19 สินคาสวนใหญเปนแบรนดทองถ่ินที่สรางสรรคขึ้นมา

เอง เหมาะกับวัยรุนและวัยทำงาน โดยเฉพาะเสื้อผาแฟช่ัน เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ accessories 

- ถนนชอปปง Hakata Kawabata ถนนชอปปงแบบมุงหลังคาที่เกาแกที่สุดของฮากะตะ ที่ชอปปงที่น่ีจะเล็กกวาที่อื่น ตลอดทั้งสอง

ขางทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปดวยรานคากวารอยราน สินคาก็มีเลือกซื้อมากมายประเภททั้งเสื้อผา ของกิน ของใช สวนใหญจะ

เปนสินคาทั่ว ๆ ไป ทีเด็ดของที่นี่คือรานที่มีสินคาจากเตาหู มีทั้งมาสกเตาหูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ และผลิตภัณฑน้ำเตาหูแทๆ ของฟุกุโอ

กะที่ตองลอง 

- ยานซุมขายอาหารสไตลยาไตริมแมน้ำ(Yatai Food Stall) รถเข็นขายอาหารหรือที่เรียกกันวายาไต(Yatai)เปนหนึ่งในของข้ึนช่ือ

ของเมืองฟุกุโอกะ โดยทั่วๆไปรานแบบยาไตมักจะมีท่ีนั่งไดแค 6-10 ที่นั่งเทานั้น ซึ่งมักจะขายอาหารที่สามารถกินไดเร็วๆแตอยูทอง 

ทั่วท้ังเมืองฟูกุโอกะจะมีอยูประมาณ 150 ราน แตบริเวณท่ีนาสนใจที่สุดจนปจจุบันกลายเปนหนึ่งในแหลงทองเท่ียวของเมืองไปแลว 



 
ก็คือแถวตอนใตของเกาะนาคาสุ(Nakasu Island)ที่อยูกลางเมืองฟูกุโอกะ เพราะจะมีรานอาหารแบบยาไตรวมกันอยูประมาณ 10 

รานตลอดทางเดินริมน้ำที่ไดบรรกาศดี 
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Day5 สนามบินฟกุโุอกะ - สนามบินสุวรรณภมิู - ประเทศไทย 

 

เชา บริการอาหารเชา แบบ SET BOX 

08.25 นำทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินที่ VZ811 

12.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


