
 
 

FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N 

ซุปตาร ์“คมุะมงซากรุะ” 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม 66 
 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  (FD) 

 



 
 

ภมูภิาคควิชู สสีนัญีปุ่่ น ทางตอนใต ้

สมัผสัความยิง่ใหญ ่ของปราสาทคมุาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาททีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

ซากรุะโนะบาบะ โจไซ เสนห่ย์า่นการคา้โบราณของเมอืงแหง่ปราสาท 

เยีย่มชม คมุะมง สแควร ์ส านกังานของหมดี ามาดกวน มาสคอตแหง่เมอืงคมุาโมโตะ 

 ตระการตา ทุง่กวา้งสดุลกูหลูกูตา ณ ทุง่หญา้คซุะเซนร ิ 

ชมบอ่นรก จโิกค ุเมกรุ ิบอ่นรกแหง่เมอืงเบปปุ 

เทีย่วหมูบ่า้นยฟุอุนิ หมูบ่า้นนา่รกัสไตลย์โุรป  

**เดนิชมซากรุะเร ิม่ต ัง้แตส่ถานยีฟุุอนิ (Yufuin Station) และสถานทีช่มดอกไมท้ี่

มชีือ่เสยีงเป็นทีน่ยิมอนัดบัหนึง่ของเมอืงยฟูอุนิ(Yufuin) ก็คอืบรเิวณรมิแมน่ า้โออติะ 
ขอพรความรู ้จากเทพเจา้ ณ ศาลเจา้ดะไซฟ ุ 

พบกบั กนัด ัม๊ตวัใหมข่นาดเทา่ของจรงิ ณ กนัด ัม๊ ปารค์ ฟกุโุอกะ 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื ชอ้ปป้ิงเต็มวนั 

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

01-05 มนีาคม 2566 30,888.- 10,000.- 
 

 

02-06 มนีาคม 2566 30,888.- 10,000.- 
 

 

03-07 มนีาคม 2566 33,888.- 10,000.- 
 

 

04-08 มนีาคม 2566 30,888.- 10,000.- 
 

 

05-09 มนีาคม 2566 30,888.- 10,000.- 
 

 

06-10 มนีาคม 2566 29,888.- 10,000.- 
 

 

07-11 มนีาคม 2566 31,888.- 10,000.- 
 

 

08-12 มนีาคม 2566 30,888.- 10,000.- 
 

 

09-13 มนีาคม 2566 30,888.- 10,000.- 
 

 

10-14 มนีาคม 2566 31,888.- 10,000.- 
 

 

11-15 มนีาคม 2566 30,888.- 10,000.- 
 

 



 
 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ทา่น 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

 

 

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ  ประเทศไทย 

22.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร  1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์

สายการบนิแอรเ์อเชยี  เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

 
 

สายการบนิ AIR ASIA  ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A321-NEO จ านวน 237 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3  (น ้าหนัก

กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

12-16 มนีาคม 2566 30,888.- 10,000.- 
 

 

13-17 มนีาคม 2566 30,888.- 10,000.- 
 

 

14-18 มนีาคม 2566 30,888.- 10,000.- 
 

 

15-19 มนีาคม 2566 33,888.- 10,000.- 
 

 

16-20 มนีาคม 2566 33,888.- 10,000.- 
 

 

17-21 มนีาคม 2566 33,888.- 10,000.- 
 

 

18-22 มนีาคม 2566 33,888.- 10,000.- 
 

 

19-23 มนีาคม 2566 33,888.- 10,000.- 
 

 



 
 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตฟิุกโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น - จงัหวดัคมุาโมโตะ - ปราสาทคมุาโมโตะ – 

ยา่นชอ้ปป้ิงซากุระโนะบาบะ โจโซเอน - คุมะมงสแควร ์– ทุง่หญา้คุซะเซนร ิ- เมอืงเบปปุ - 

แชอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ

  

01.35 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงฟกุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่FD736   

08.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฟิุกโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิา

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้

น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดินทางสู่ จงัหวดัคุมาโมโตะ (Kumamoto) จังหวัดในภูมิภาคคิวชู มีนอ้งหมีด าคุมะมง 

(Kumamon) เป็นมาสค็อตประจ าจังหวัดทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก ผูค้นนยิมเลีย้งสตัวแ์ละปลกูผชืพักผลไม ้

เป็นจังหวัดทีส่ง่ออกแตงโมเป็นอนัดับ 1 ของญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 หลังอาหารน าทา่นเขา้ชม ปราสาทคมุาโมโตะ (Kumamoto Castle) เป็นปราสาทสถาปัตยกรรม

แบบญีปุ่่ น จัดเป็นปราสาททีใ่หญเ่ป็นอันดับ 3 ของญีปุ่่ น สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1601 โดยคาโตะ คโิยมา

สะและใชเ้วลาในการกอ่สรา้งเจ็ดปี ปราสาทแหง่นี้ ซึง่รูจั้กกนัในอกีชือ่หนึง่วา่ “กนินนัโจ” (ปราสาท

กงิโกะ) เป็นปราสาททีม่ขีนาดใหญ่โตและสวยงาม เมือ่ปี ค.ศ.2016 ไดเ้กดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ 

ส่งผลใหต้ัวปราสาทไดรั้บความเสยีหายอย่างหนัก ตอ้งปิดปรับปรุงไปหลายปี จนปัจจุบันทุกท่าน

สามารถเขา้ชมความสวยงามและสมัผัสความยิง่ใหญข่องปราสาทแหง่นีไ้ดแ้ลว้  

 น าท่านสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงซากุระโนะบาบะ โจไซเอน (Sakura-no-baba Josaien) ตัง้อยู่บรเิวณ

เชงิเขาของตัวปราสาทคมุาโมโตะ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่เีอกลักษณ์ สไตลย์อ้นยคุทีถ่กูจัดสรรพืน้ทีม่า

เป็นอย่างด ีจุดเด่นของทีน่ี่จะเป็นสนิคา้พื้นเมอืง ขา้วของเครื่องใช ้ของฝากต่างๆ และพพิธิภัณฑ ์

Wakuwaku ทีบ่อกเลา่ความเป็นมาของเมอืง นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหารขายของกนิตา่งๆ โดยเฉพาะ 

เมนูทอ้งถิน่ เชน่ ไอศกรมีชาเขยีว ทีร่สชาตเิขยีวแบบตะโกนกนัไปเลย หรอื ราเมนเนื้อมา้ ทีแ่ปลกแต่

เคา้วา่อร่อยกัน แมแ้ตเ่บยีรค์มุาโมโตะ ทีม่าเยอืนแลว้ แนะว่าไมค่วรพลาด อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตาม

อธัยาศัย  

 จากนั้นน าท่านสู่ คุมะมงสแควร ์(Kumamon Squar) ส านักงานของ Kumamoto Prefecture 

Sale Manager ทีม่คีมุะมงเป็นผูจั้ดการฝ่ายขายน่ันเอง ทีน่ีเ่ป็นเหมอืนศนูยป์ฏบิัตกิารของคมุะมง มจัีด

แสดงภาพทีร่ะลกึตอนคุมะมงเดนิทางไปยังทีต่่างๆ ตัง้แต่อดตี ภายในมรีา้นขายของทีร่ะลกึ คาเฟ่ 

ฯลฯ เรยีกไดว้า่สาวกคมุะมงตอ้งเป็นปลืม้ เพราะอาหาร ขนม ของใชใ้นชวีติประจ าวันและสนิคา้ตา่งๆ 

ลว้นมคีาแรคเตอรค์ุมะมงอยู่ดว้ย ใครเป็นแฟนคลับหมดี ามาดกวนคุมะมงคงไดข้องฝากตดิไมต้ดิมอื

กลับบา้นอยา่งแน่นอน  

 เดนิทางสู ่ทุง่หญา้คซุะเซนร ิ(Kusasenri) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ซึง่มลีักษณะ

เป็นทุ่งหญา้อันกวา้งใหญ่ ประกอบไปดว้ยบงึน ้า และไฮไลท!์!! ส าคญัคอื ปากปล่องภูเขาไฟ

นาคาดาเคะ (Nakadake Crater) ซึง่ยงัคงคกุรุน่อยูต่ลอดเวลาต ัง้ตระหงา่นอยูเ่ป็นฉากหลงั 



 
 

และเนื่องจากพืน้ทีใ่นบรเิวณนี้เหมาะแกก่ารท าปศสุัตว ์จงึมโีอกาสไดพ้บกับฝูงมา้และฝูงวัวทีใ่ชช้วีติ

อยู่ท่ามกลางธรรมชาต ิซึง่ชว่ยเพิม่ความมชีวีติชวีาและบรรยากาศอันน่าประทับใจแบบชนบทญีปุ่่ น

และทีส่ าคัญในชว่งระหว่างเดอืนมนีาคมถงึธันวาคม จะมใีหบ้รกิารนักท่องเทีย่วสามารถขีม่า้เพือ่ชม

ธรรมชาตโิดยรอบบรเิวณนีไ้ดด้ว้ย 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบปปุ (Beppu) เมอืงในจงัหวดัโออติะ ตัง้อยูบ่นชายฝ่ัง

ทะเลตะวันออกของเกาะควิชู ประเทศญี่ปุ่ น เป็นเมืองท่องเที่ยวแช่น ้าพุรอ้นยอดนิยอมของญี่ปุ่ น 

จัดเป็นเมอืงทีม่รีีสอรท์น ้าแร่มากทีส่ดุ นักท่องเทีย่วนิยมมาแชอ่อนเซนหรืออบทรายรอ้นรมิทะเลที่

เมอืงนี ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Kamenoi Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

  

วนัทีส่าม บอ่นรกเบปป ุจโิกค ุเมกรุ ิ(เขา้ชม 2 บอ่) - เมอืงยฟุุอนิ - หมูบ่า้นยฟุุอนิฟลอรร์ลั – ทะเลสาบ

ครินิ – เมอืงฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดะไซฟเุทมมงัก ู- ดวิตีฟ้ร ี- กนัด ัม้ ปารค์ ฟกุโุอกะ 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

   
น าทา่นสู ่บอ่นรกเบปป ุจโิกค ุเมกรุ ิ(Beppu Jigoku Meguri Or Hell Tour) หรอื บอ่น ้าพุรอ้น

ขมุนรกทัง้แปด เป็นบอ่น ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ ภายหลังจากการระเบดิของภูเขาไฟ ประกอบไป

ดว้ยแร่ธาตทุีเ่ขม้ขน้ เชน่ ก ามะถัน แร่เหล็ก โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้ และรอ้นเกนิกวา่จะ

ลงไปอาบได ้แลว้บอ่ทัง้ 8 บอ่ ก็ตัง้ชือ่ใหน่้ากลัวตามลักษณะภายนอกทีเ่ห็นกัน (ใหท้า่นเขา้ชม 2 

บอ่) 



 
 

 น าท่านสู ่เมอืงยุฟุอนิ (Yufuin) เมอืงเล็กๆ ในจงัหวดัโออติะ (Oita) ทีรู่จ้กักนัดใีนฐานะแหล่

งอนเซ็นชือ่ดงั และทีน่ ีก็่เต็มไปดว้ยสถานทีน่า่รกัๆ มถีนนทีเ่รยีงรายไปดว้ยคาแรคเตอรค์าเฟ่

และรา้นขายของเกา่ ของกระจุกกระจกิมากมาย ระหวา่งทางไมค่วรพลาดทีจ่ะแวะ ยุฟุอนิ

ฟลอรลัวลิเลจ (Yufuin Floral Village) ธมีปารค์ในบรรยากาศแห่งเทพนยิายทีดู่ราวกบั

ก าลงัหลงเขา้ไปในเหมอืนจ าลองหมูบ่า้นสไตลย์ุโรป รา้นคา้ทกุหลงัเป็นสเีหลอืงทีม่แีตร่า้นที่

มสีนิคา้เป็นเอกลกัษณ์ สว่นในชว่งเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายนดอกซากรุะของทีเ่มอืงยุ

ฟุอนิ (Yufuin) ก็เร ิม่ผลบิาน โดยสามารถเดนิชมซากุระเร ิม่ต ัง้แต่สถานยีุฟุอนิ (Yufuin 

Station) และสถานทีช่มดอกไมท้ ีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีน่ยิมอนัดบัหนึง่ของเมอืงยูฟุอนิ (Yufuin) 

ก็คอืบรเิวณรมิแม่น า้โออติะ (Oita River) ทีใ่นช่วงนีข้องทุกปีจะมทีุ่งดอกนาโนะฮานะ 

(Nanohana) หรอืดอกเรปซดี (Rapeseed) สเีหลอืงสดใสเบ่งบานตดักนักบัสชีมพูของ

ซากุระทีเ่รยีงรายขนานไปกบัแนวแม่น า้  และยงัมฉีากหลงัเป็นภูเขายุฟุ (Mt.Yufu) ต ัง่

ตระหง่านเพิม่ความพเิศษใหก้บัการมาชมดอกไมข้องเมอืงนีพ้เิศษยิง่กว่าทีไ่หนๆ ในวนัที่

อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นเงาสะทอ้นของภูเขายุฟุ (Mt.Yufu) และดอกซากรุะบนผวิ

แมน่ า้โออติะ (Oita River) ไดอ้กีดว้ย!! ไฮไลท ์ประจ าเมอืงยูฟุอนิ บา้นอฐิทีแ่สนคลาสสคิ

เรยีงรายอยูบ่นถนนสายเล็กๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิ ภายในหมูบ่า้นมถีนนชอ้ป

ป้ิง มรีา้นรวงตา่งๆ ทีต่กแตง่ไดอ้ยา่งน่ารัก รา้นไอศกรมี หรอื คาเฟ่น่ารักๆ อยา่ง Alice Tea คาเฟ่สดุชิ

คบรรยากาศเหมอืนอยู่ในป่าและจบิน ้าชากับ Mad Hatter หรือจะเป็นรา้นขนม ทีม่เีคา้โครงมาจาก 

Kiki’s Delivery Service กลิน่หอมของขนมปังอบอวล น่ากนิสดุๆ นอกจากนี้ยังม ีจุดพักเหนื่อยใหแ้ช่

ออนเซ็นเทา้อีกมากมาย เดนิเลยจากถนนชอ้ปป้ิงไป ท่านจะไดพ้บความงามของทะเลสาบครินิ 

(Kirin Lake) น ้าทะเลสาบใสเห็นตัวปลาแหวกว่ายในผนืน ้า บางชว่งมหีมอกบางๆ ลง นับว่าคุม้ค่า

กับการมาเห็นความงามนี้ดว้ยตาตัวเองสักครัง้นงึอย่างแน่นอน อสิระใหท้่านเดนิเล่นและถ่ายรูปตาม

อธัยาศัย  



 
 

   
เทีย่ง เลอืกรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นยูฟุอนิตามอธัยาศยั (3) Cash Back ท่านละ 

1000 เยน (จา่ยโดยไกดห์นา้งาน) 

 จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงฟุกโุอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาะควิช ูประเทศญีปุ่่ น เป็น

เมอืงท่าทีส่ าคัญมานานหลายรอ้ยปี มแีหล่งท่องเทีย่วทัง้ทางธรรมชาต ิวัฒนธรรม ตลอดจนแหล่งช ้

อปป้ิง และอาหารหลากหลาย เรยีกว่าเป็นเมอืงทีค่รบครัน ท าใหเ้ป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วจ านวน

มาก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

 
 น าท่านสู่ ศาลเจา้ดะไซฟุเทมมงักู (Dazaifu Tenmagu Shrine) เป็นวัดชนิโตเก่าแก่และมี

ชือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงฟุกโุอกะ เป็นทีส่ถติยข์องเทพเจา้แห่งความรู ้คอื ซุกาวาระ โนะ มจิซิาเนะ 

ซึง่ท่านเป็นนักวชิาการ นักการเมอืง และนักเขยีนทีไ่ดรั้บความเชือ่ถอืจากผูค้นมากมายท่ัวประเทศ

ญีปุ่่ น มผีลงานทีโ่ดดเด่นในชว่งปีค.ศ. 800 - 900 จงึไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเทพเจา้แหง่การศกึษา 

ภายในมรีูปปัน้ววัสมัฤทธิใ์นทา่น ัง่หมอบ เป็นอกีสญัลกัษณ์หนึง่ของศาลเจา้แหง่นี ้เมือ่เขา้เขต

ศาลเจา้จะมีสะพานทอดขา้มสระชนิจอิเิคะ สะพาน 3 สะพานทอดต่อกันจนถงึศาลเจา้หลัก แต่ละ

สะพานแสดงถงึ "อดตี ปัจจุบัน และอนาคต" การเดนิขา้มสะพานนี้เปรยีบไดก้ับการช าระร่างกายและ

จติใจใหบ้รสิุทธิก์่อนจะเขา้พบเทพเจา้ ดา้นหนา้ศาลเจา้จะมถีนนชอ้ปป้ิงทีเ่รียกกันว่า ซังโดะ เป็น

เสน่หอ์ยา่งนงึส าหรับผูท้ีม่าสักการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ ทีแ่หง่นี้ มสีนิคา้พืน้เมอืง ขนมพืน้บา้น ตัง้แตโ่มจิ

ยา่ง ขนมทีท่ าจากถั่ว ไปจนถงึเครือ่งรางและสิง่น าโชคทัง้หลาย มรีา้นคา้กวา่ 100 แหง่ ใกลก้นัยังม ีมี

สตารบ์ัค สาขาศาลเจา้ดะไซฟ ุทีว่่ากันว่าว่าสวยทีส่ดุในญีปุ่่ น ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้

ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 



 
 

 จากนัน้น าท่านสู ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ณ ฟุกุโอกะ เบย ์พลาซ่า Fukuoka Bay Plaza อสิระ

ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม ตา่งๆ ตามอธัยาศัย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) 

 

 

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

นาท)ี ไฮไลท!์!! ชม กนัด ัม้ตวัใหมล่า่สุดขนาดเทา่ของจรงิ “Nu Gundam” และยังถูกประกาศ

วา่เป็นกนัดัม้ทีส่งูในญีปุ่่ น มกีารระบคุวามสงูประมาณ 20 เมตร ซึง่สงูกวา่ RX-0 Unicorn Gundam ใน

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

Gundam ปรากฏตัวในภาพยนตรเ์รือ่ง Mobile Suit Gundam Char’s Counter Attack ทีฉ่ายในปีค.ศ.

1988 ถงึจะผ่านมามากกว่า 30 ปีแต่ยังคงเป็นที่รักและที่นิยม ของแฟนๆกันดัม้ทั่วโลก ตัง้อยู่ที่ 

ศูนยก์ารคา้ Mitsui Shopping Park Lalaport Fukuoka ในฟุกโุอกะ เปิดตัวครัง้แรกเมือ่วันที ่

25 เมษายน ค.ศ.2022 ถอืเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ ทีใ่ครมาเยอืนฟุกโุอกะไม่ควรพลาด ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูเก็บความประทับใจ ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Hotel Monte Hermana Fukuoka หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 

 

 
 

 

 

 



 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วเมอืงฟกุโุอกะตามอธัยาศยั **ไมม่รีถบสับรกิาร**  

   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 ***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

สถานทีท่อ่งเทีย่วและแหลง่ชอ้ปป้ิงทีน่า่สนใจ ณ เมอืงฟกุโุอกะ 

 ซากปราสาทฟกูโุอกะและสวนมาอซูิร ุ(Fukuoka Castle Ruin and Maizuru Park) 

ปราสาทนี้สรา้งขึ้นในสมัยเอโดะ(Edo)และเคยเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชู 

ปัจจุบันเหลอืเพยีงซากของก าแพงและฐานของหอคอยเล็กๆ อยู่ภายในสวนสาธารณะทีม่ทีี่

ส าหรับเดนิเลน่ โดยจะมลีานชมววิทีส่ามารถมองเห็นเมอืงฟกูโุอกะไดด้ว้ย ทีน่ีเ่ป็นอกีหนึง่จดุ

ชมซากรุะชือ่ดังของเมอืงฟกุโุอกะ 

 วดัโทโชจ  ิ(Tochoji Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น ปัจจุบัน

ไดร้ับดูแลรักษาโดยการเป็นแหล่งประวัตศิาสตรข์องเมอืงฟูกุโอกะ ภายในวัดจะมวีหิารทีม่ี

พระพุทธรปูน่ังท าจากไมแ้กะสลัก สงูถงึ 10.8 เมตร เป็นพระพทุธรปูน่ังท าจากไมท้ีส่งูทีส่ดุใน

ญีปุ่่ นใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 4 ปี และเป็นทีรู่จั้กกันว่า ฟกูโุอกะ ไดบุสส ึ(Fukuoka Daibutsu)

หรอืพระใหญแ่หง่ฟกูโุอกะ 

 สวนสาธารณะรมิทะเล โมโมช ิและหอคอยฟกุโุอกะ (Momochi Park and Fukuoka 

Tower) ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้จะตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์น  มีตน้ไมเ้รียงไปตาม

ทางเดนิ และอาคารรูปทรงแปลก ทันสมัยสวยงาม และจะมสีว่นทีเ่ป็นเกาะลอยยืน่ออกไปใน

ทะเลเรยีกว่า มารซิอน (Marizon) ทีม่มีรีา้นคา้รา้นอาหารเล็กๆตกแต่งและออกแบบอาคาร

เป็นสไลตอ์ติาลทีัง้หมด และทีด่า้นฝ่ังตดิถนนของสวนแหง่นี้จะเป็นหอคอยฟกุโุอกะตกึทีส่งู

ทีส่ดุของเมอืงฟกุโุอกะ มลีานชมววิแบบ 360 องศาทีค่วามสงู 123 เมตร ท าใหส้ามารถชมววิ

ไปรอบๆ เห็นทะเลฮากาตะและตัวเมอืงฟกูโุอกะ 

 วดัโชฟุคจุ ิ(Shofukuji) เป็นวัดเซนแหง่แรกของญีปุ่่ น ถูกสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1195 โดย

พระไออไิซ(Eisai)ที่กลับมาจากเมืองจีน และไดน้ าศาสนาพุทธนิกายเซนสาขารนิไซจาก

เมอืงจนีกลับเขา้มาเผยแพรด่ว้ย และไดร้ับความนยิมอยา่งมาในหมูซ่ามไูรในสมัยนัน้ จนเป็น

ทีน่ยิมกนัไปทั่วประเทศญีปุ่่ น 

 สวนโอโฮร ิ(Ohori Park) สวนสาธารณะขนาดใหญต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงฟกูโุอกะทีม่สีระน ้า

ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยจะมีทางเดินรอบๆสระน ้ าที่มีระยะทางรวมกันประมาณ 2 

กโิลเมตร เป็นสถานทีพั่กผอ่นยอดนยิมของคนทอ้งถิน่ ผูค้นจะนยิมมาออกก าลังกาย เดนิเลน่ 

จงูสนัุข หรอืน่ังเลน่รอบๆ สระน ้า 

 ยา่นซุม้ขายอาหารสไตลย์าไตรมิแมน่ า้ (Yatai Food Stall) เป็นหนึง่ในของขึน้ชือ่ของ

เมอืงฟุกโุอกะ โดยทั่วๆไปรา้นแบบยาไตมักจะมทีีน่ั่งไดแ้ค่ 6-10 ทีน่ั่งเท่านัน้ ซึง่มักจะขาย

อาหารที่สามารถกนิไดเ้ร็วๆแต่อยู่ทอ้ง ทั่วทัง้เมืองฟูกุโอกะจะมีอยู่ประมาณ 150 รา้น แต่

บรเิวณทีน่่าสนใจทีส่ดุจนปัจจบุันกลายเป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วของเมอืงไปแลว้ ก็คอืแถว

ตอนใตข้องเกาะนาคาสุ(Nakasu Island)ทีอ่ยูก่ลางเมอืงฟกูโุอกะ เพราะจะมรีา้นอาหารแบบ

ยาไตรวมกนัอยูป่ระมาณ 10 รา้นตลอดทางเดนิรมิน ้าทีไ่ดบ้รรยากาศด ี



 
 

 หา้งคาแนลซติี ้(Canal City)  เป็นศนูยก์ารคา้และความบันเทงิขนาดใหญใ่นเมอืงฟกุโุอะ

กะ ประเทศญีปุ่่ น ไดร้ับการขนานนามวา่เป็น เมอืงทีอ่ยูใ่นเมอืง ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ 

ภัตตาคาร โรงละคร ศูนยเ์กม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลาง

ศนูยก์ลางคา้ 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและเย็นตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั Hotel Monte Hermana Fukuoka หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 

   
 

วนัทีห่า้  ทา่อากาศยานนานาชาตฟิุกโุอกะ  – ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฟิุกโุอกะ  

10.40 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD737 

14.00 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 


