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Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

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

00.45 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟกูโูอกะ ญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบิน VZ 810 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    
 

 

2. ท่าอากาศยานฟกูโูอกะ ญ่ีปุ่น - ฮิโรชิม่า ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ ศาลเจา้มรดกโลกอิสึคุชิ
มะ ถนนชอ้ปป้ิงโอโมเตะซนัโดะ – แช่ออนเซ็น 

 

   

Route Inn Tokuyama
หรือเทียบเท่า ★★★ 

3. สวนริมทะเลอุมิโนะนาคามิจิ ซีไซด ์พาร์ค – ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี- เมืองเก่าฮากาตะ วดัโทโชจิ 
อิชิรันรางเมง็ขอ้สอบ ศุนยก์ารคา้คาแนลซิต้ี 

  

แนะ
น า 

Comfort Hotel Hakata 
หรือเทียบเท่า ★★★ 

4. ศาลเจา้ดาไซฟ ุสตาร์บคัส์สาขาดาไซฟ ุ- กนัดั้มฟกุโุอกะ หา้งลาลาพอร์ต - ชายหาดอิโตะ
ชิมะ หินคู่รักเมโทอิวะ - ฟกุโุอกะทาวเวอร์ – ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจิ สตรีทฟู้ดฮากาตะ 

 แนะน า แนะ
น า 

Comfort Hotel Hakata 
หรือเทียบเท่า ★★★ 

5. ท่าอากาศยานฟกูโูอกะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

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. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่กรุณาแจ้งในวนัจอง 1,199 บ. / 15 kg. / เทีย่ว 

 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 



Day 2 ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น - ฮิโรชิม่า ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ ศาลเจ้ามรดกโลกอสึิคุชิมะ ถนนช้อปป้ิงโอโมเตะซันโดะ 

- แช่ออนเซ็น 

08.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟกูโูอกะ ญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชม.) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า เพื่อ ล่องเรือเฟอร์ร่ีสู่เกาะมยิาจมิะ มีสญัลกัษณ์อนัโด่งดงัคือ ประตโูทริอิสีแดงสด ท่ีตั้งตระหง่านอยูก่ลาง
ทะเล ใหบ้รรยากาศท่ีดูเร้นลบัชวนพิศวงดึงดูดผูค้นไดเ้ป็นจ านวนมากต่างๆในอ่าวโตเกียว และในเกาะมิยาจิมะจะมีการเล้ียงกวางแบบ
ปล่อยซ่ึงเท่านจะเห็นฝงูกวางน่ารักๆเดินเล่นอยูท่ัว่เกาะ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

เยีย่มชมและเก็บภาพความประทบัใจท่ี ศาลเจ้าอสึิคุชิมะ ศาลเจา้ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายและช่วยใหส้มหวงัดงัความ

ปรารถนาโดยเฉพาะในเร่ืองความฝัน (เช่น การเรียนต่อ, ดา้นกีฬา, การแข่งขนั เป็นตน้) ทุกคนท่ีมีจุดหมายวา่จะมาเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น

คงจะเคยไดย้นิสมญานามศาลเจา้น้ีแลว้ก็เป็นได ้ท่ีส าคญัศาลเจา้อิสึคุชิมะน้ีเป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโตท่ีไดรั้บการจดทะเบียนเป็น

มรดกโลกอีกดว้ยเดินเล่น แวะชิมอาหารทอ้งถ่ินช่ือดงัอยา่งขนมเคก้พ้ืนเมืองรูปทรงใบเมเป้ิลภายในสอดไสช้นิดต่างๆท่ี... ถนนช้อป

ป้ิงโอโมเตะซันโดะ  

 ต้องการส่ังจองอาหารล่วงหน้า  ราคา 
ข้าวไก่เทอริยาก ิ+ น า้ 

219 บ. / เทีย่ว 

ข้าวแกงเขยีวหวาน + น า้ 

ข้าวผดัผกั + น า้ 

ไก่ + มนับด + น า้ 

ไก่อบสมุนไพร & บะหมี ่+ น า้ 



ตวัถนนเสน้น้ีจะมีความยาว 350 เมตร สองขา้งทางมีร้านคา้มากมาย ไม่วา่จะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกนบัไม่ถว้นเลยทีเดียว 
และเม่ือมาถึงเกาะมิยาจิมะตอ้งหา้มพลาดชิมหอยนางรมถือเป็นของดีเมืองฮิโรชิม่า ผลผลิตหอยนางรมทัว่ประเทศญ่ีปุ่นนั้นก็เป็นของ
เกาะแห่งน้ีน่ีเอง 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

หลงัรับประทานอาหารใหท่้านได ้แช่ออนเซ็น เพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยลา้จะท าใหร้ะบบ
หมุนเวยีนโลหิตและใหผ้ิวพรรณสวย (แช่คร้ังละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 

พกั Route Inn Tokuyama หรือเทยีบเท่า  

 

Day 3 สวนริมทะเลอุมิโนะนาคามิจิ ซีไซด์ พาร์ค – ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี- เมืองเก่าฮากาตะ วดัโทโชจิ อชิิรันรางเม็งข้อสอบ ศุนย์

การค้าคาแนลซิตี ้

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สวนริมทะเลอุมโินะนาคามจิ ิซีไซด์ พาร์ค ตั้งอยูบ่ริเวณตวัเมืองฟกูโุอกะ เป็นสวนพกัผอ่นท่ีกวา้งขวางซ่ึงคุณสามารถเพลิดเพลินกบั

ดอกไมต้ามฤดูกาล มีการจดักิจกรรมมากมายในแต่ละฤดูกาล โดยในช่วงเดือนก.ย. - พ.ย. จะเป็นช่วงของเทศกาลคอสมอส (ฤดูใบไม้

ร่วง) 

น าท่าน ช้อปป้ิงดวิตีฟ้รี แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งปลอดภาษี สินคา้แบรนดเ์นม อาทิ นาฬิกา,แวน่ตา,เคร่ืองส าอางคก์ระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูปหรือ
จะเป็นน ้ าหอม ราคาถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย รวมทั้งมีรองเทา้หลากหลายแบรนด์
ดงัใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



น าท่านสู่ เมืองเก่าฮากาตะ เป็นยา่นอนุรักษบ์า้นเรือนทรงโบราณ และไดรั้บเลือกจากนิตยสาร Monocle ของประเทศองักฤษ ใหเ้ป็น
อนัดบัท่ี 14 ของการจดัอนัดบั 25 เมืองท่ีอยูอ่าศยัง่ายท่ีสุดของโลก ชม วดัโทโชจ ิหรือมีอีกช่ือหน่ึงวา่ นานกาคุซนั นบัเป็นวดัท่ีตั้งอยูใ่น
ตวัเมืองฟกูโุอกะท่ีโดดเด่นมากอีกวดัหน่ึง ทั้งการท่ีเป็นวดัหลกัของศาสนาพทุธนิกายชินกอนของภูมิภาคคิวชูและยงัเป็นวดัท่ีเก่าแก่
มากๆ แห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นอีกดว้ย ซ่ึงวดัน้ีนั้นถูกสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัเฮอนัโดยพระช่ือดงัสุดๆของยคุนั้นนามวา่ โคโบไดชิ ส่ิงท่ีท าใหว้ดั
แห่งน้ีมีช่ือเสียงมากๆ อีกประการก็คือมีพระพทุธรูปนัง่ท าจากไมแ้กะสลกั สูงถึง 10.8 เมตรและหนกัมากกวา่ 30 ตนั วา่กนัวา่เป็น
พระพทุธรูปนัง่ท าจากไมท่ี้สูงท่ีสุดในญ่ีปุ่น หรือท่ีหลายๆ คนจะรู้จกักนัในช่ือ ฟกูโุอกะ ไดบุสสึ หรือพระใหญ่แห่งฟกูโุอกะ  

อชิิรันรางเมง็ข้อสอบ มาถึงประเทศญ่ีปุ่นถา้ไม่ไดท้านราเมง็อนัเป็นอาหารข้ึนช่ือของประเทศญ่ีปุ่นก็เหมือนจะขาดอะไรไปอยา่ง

เหมือนกนั ร้านน้ีมีช่ือวา่ร้าน “อิชิรัน(Ichiran)” ราเมง็ขอ้สอบท่ีมีอยูห่ลายสาขาทัว่ญ่ีปุ่น ถา้วดัจากทางญ่ีปุ่นแลว้นั้น อิชิรันนั้นคือร้านรา

เมง็แถวหนา้ของประเทศท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของรสชาติอยา่งมาก โดยเฉพาะสูตรการเค่ียวน ้ าซุปส าหรับราเมง็ และเสน้ราเมง็ยงั

เหนียวนุ่มมากอีกดว้ย กล่าวกนัวา่รสชาติความอร่อยน้ีถูกส่งตรงและถ่ายทอดจากตน้ตระกลูของร้านท่ีถ่ายทอดเคลด็ลบัการปรุงราเมง็
จากรุ่นสู่รุ่น ท าใหร้้านนั้นเปิดมานานตั้งแต่ยคุ 60 จวบจนกระทัง่ปัจจุบนั 

ศุนย์การค้าคาแนลซิตี ้นบัเป็นศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูริ่มน ้ าภายในตวัเมืองฟกุโุอกะดา้นในนั้นมีการขดุคลองใหไ้หลผา่นใจกลาง

หา้งแห่งน้ีอีกดว้ย ทางดา้นร้านคา้ก็มีใหเ้ลือกละลานตามากๆ เพราะมีมากกวา่ 250 ร้าน มีทั้งร้านท่ีมีเฉพาะในญ่ีปุ่นเท่านั้น ไปจนถึงร้าน

ท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศ ถา้หิวๆ ก็มีร้านอาคารทั้งแบบญ่ีปุ่นและนานาชาติใหเ้ลือกกนัแบบท่ีชอบ ท่ีน่าจะถูกใจสาวกราเมง็ก็บริเวณ

ชั้น 5 ท่ีมีช่ือเรียกวา่ “ราเมง็ สเตเด่ียม” ท่ีมีราเมนดงัๆ จากทัว่ทุกภูมิภาคของญ่ีปุ่นมารวมตวัใหชิ้มกนัแบบไม่ตอ้งไปหาท่ีอ่ืนใหล้ าบาก 
รวมทั้งยงัมีราเมง็สไตลฟ์กุโุอกะแท้ๆ  ท่ีเรียกวา่ “ฮากาตะราเมน” 

ค า่  แนะน าอาหาร ย่านช้อปป้ิง 



พกั Comfort Hotel Hakata หรือเทยีบเท่า 

Day 4 ศาลเจ้าดาไซฟุ สตาร์บัคส์สาขาดาไซฟุ - กนัดั้มฟุกุโอกะ ห้างลาลาพอร์ต - ชายหาดอโิตะชิมะ หินคู่รักเมโทอวิะ - ฟุกุโอ

กะทาวเวอร์ – ช้อปป้ิงย่านเทนจิ สตรีทฟู้ดฮากาตะ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่... ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมงักู แลนดม์าร์กหลกัแห่งหน่ึงประจ าเมืองฟุกุโอกะ ศาลเจา้อายเุก่าแก่กวา่พนัปีท่ีถูกสร้างข้ึนมาตั้งแต่
สมยัยคุเฮฮนั ซ่ึงจุดมุ่งหมายในการสร้างข้ึนมาตั้งแต่แรกนั้นคือเพ่ือสกัการะ สุกาวะระ มิซิซาเนะ นกัวชิาการ นกัการเมืองและนกัเขียน
ท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดคนหน่ึงในยุคเฮฮนั จนคนญ่ีปุ่นยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา ต่อมาเกิดเป็นศาลเจา้เท็มมงัท่ีกระจายไปทั่ว
ประเทศญ่ีปุ่น กวา่ 12,000 สาขา โดยมีศาลเจา้ดาไซฟุเท็มมงักูเป็นศาลเจา้หลกั พ้ืนท่ีโดยรอบของศาลเจา้ยงัมีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจ
มากมาย อีกทั้งยงัเป็นจุดชมดอกบ๊วยท่ีงดงามท่ีสุดประจ าเมือง ท าใหส้ามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเยีย่มชมไดห้นาแน่นทุกวนัและ
ยงัเป็นพ้ืนท่ีหลกัในการจดัพิธีกรรมทางศาสนาและเทศกาลส าคญัๆท่ีสืบทอดกนัมายาวนาน  

สตาร์บัคส์สุดเก๋ สาขาดาไซฟุ โดดเด่นดา้นการออกแบบ ใชไ้มท่้อน

กว่า2000ท่อนมาตกแต่งร้าน  โดยได้แนวคิดมาจากศาลเจ้า  ให้
ความรู้สึกอบอุ่นเพราะเหมือนเราถูกโอบลอ้มไวด้ว้ยธรรมชาติ 

น าท่านสู่ กนัดั้มฟุกโุอกะ ห้างลาลาพอร์ต กนัดั้มขนาดเท่าของจริงขยบั
ได้ตวัใหม่ท่ีตั้ งอยู่บริเวณด้านหน้าของศูนยก์ารคา้ Mitsui Shopping 
Park LaLaport ในเมืองฟุกุโอกะ  กันดั้ มดังกล่าวคือ RX-93ffν Nu 



Gundam (นิวกันดั้ม) ของอามุโร่ เรย ์จากอนิเมะโมบิลสูทกันดั้ ม ชาร์ 
เคาน์เตอร์ แอทแทค มีความสูงประมาณ 25 เมตร และมีน ้ าหนกัประมาณ 
80 ตนั สามารถขยบัใบหนา้หันไปมาและขยบัแขนข้ึนลงได ้ประกอบกบั
การใช้เทคนิคแสงสีเสียงเพ่ือเพ่ิมความอลังการมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี
ภายในศูนยก์ารคา้ Mitsui Shopping Park LaLaport ยงัมีการจดั Gundam 
Park แหล่งรวมความบนัเทิงเต็มรูปแบบส าหรับสาวกกนัดั้มอีกดว้ย ไม่วา่
จะเป็นร้านจ าหน่ายกนัพลา ท่ีถูกออกแบบให้เหมือนกบัสเปซโคโลน่ีใน
เร่ืองกนัดั้ม พ้ืนท่ีส าหรับนัง่ต่อกนัพลา และพ้ืนท่ีส าหรับจดังานอีเวนทห์รือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงนิทรรศการขอ้มูลเก่ียวกบักนัดั้ม เป็น
ตน้  

เทีย่ง  อสิระรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้างลาลาพอร์ต  

ชายหาดอโิตะชิมะ อยูท่่ามกลางแสงแดดสดใส หาดทรายงามและพลุกพล่านไปดว้ยคนเล่นเซิร์ฟพร้อมจุดปีนเขาสุดตระการตา โดยอยู่
ห่างจากใจกลางเมืองไม่ถึงหน่ึงชัว่โมง เป็นแหล่งรวมสุดยอดคาเฟ่ริมหาดมากมาย มีร้านขายอุปกรณ์เล่นเซิร์ฟสองสามร้านท่ีคุณ
สามารถเช่ากระดานเซิร์ฟ บอด้ีบอร์ด และสแตนดอ์พัแพดเดิลบอร์ด และยงัเป็นท่ีตั้งของ เมโอโตะ อิวะ หรือ หินคู่รักเมโทอิวะ ซ่ึงเป็น
หินสองกอ้นท่ีเช่ือมกนัดว้ยเชือก ผูค้นนิยมแวะมาถ่ายภาพจุดน้ี  

เดินทางสู่ ฟุกโุอกะทาวเวอร์ (ถ่ายภาพดา้นนอก) เป็นหอคอยสูง 234 เมตรท่ีสร้างข้ึนในปี 1989 ภายนอกหอคอยท่ีปูดว้ยกระจกกวา่ 8000 
บาน ไดรั้บโหวตใหติ้ด 1 ใน 100 จุดชมววิยามค ่าคืนท่ีสวยท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นอีกดว้ย มีการประดบัไฟยามค ่าคืน ฉายภาพประดบัไฟ
ตวัตึกอยา่งสวยงาม 
อิสระช้อปป้ิงย่านเทนจิน  อีกแหล่งชอ้ปป้ิงชั้นแนวหน้าบนเกาะคิวชูท่ี

พลาดไม่ไดอ้ย่างเด็ดขาด ย่านเทนจิถือเป็นถนนสายหลกัท่ีตั้งอยู่ใจกลาง

เมืองฟกุโุอกะ มีถนนท่ีเช่ือมทางเขา้สถานีรถไฟใตดิ้นทั้งสองสายของเมือง 

จึงท าให้ยา่นเท็นจินเป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองฟุกุโอกะ 

ท่ีมีทั้ งศูนยก์ารคา้ ห้างสรรพสินคา้ ร้านรวงมากมาย รวมทั้งยงัเป็นท่ีตั้ ง

ของธนาคารพาณิชยท่ี์ส าคญัๆและออฟฟิศส านกังานอีกดว้ย นอกจากน้ีก็
ยงัมีร้านกาแฟและร้านอาหารหลากหลายสไตลไ์วต้อ้นรับนกัท่องเท่ียว 

สตรีทฟู้ดฮากาตะ Yatai Street Food  ยะไต หรือบางคนเรียกยาไต เป็นค าภาษาญ่ีปุ่น หมายถึง แผงลอย เพิงหรือซุม้ขายอาหาร บางร้าน

อาจเปิดโล่ง บางร้านอาจติดม่านลอ้ม บางร้านอาจน าฉากมากั้นเป็นห้องเลยก็มีเช่นกนั เมนูท่ีพบเห็นไดบ่้อย ไดแ้ก่ โอเดง้ ราเมน ยากิ

โซบะ เก๊ียวซ่า ฯลฯ แต่ละร้านสามารถจุลูกคา้ไดป้ระมาณ 6-10 คน ส่วนใหญ่เปิดตั้งแต่ช่วงเยน็จนถึงตี 3 โดยยา่นท่ีมียะไตเป็นจ านวน
มากและมีช่ือเสียงท่ีสุดในญ่ีปุ่นคือบริเวณนากาสุ (Nakasu) เขตฮากาตะ  

ค า่  แนะน าอาหาร ณ สตรีทฟู้ดฮากาตะ 

 พกั Comfort Hotel Hakata หรือเทยีบเท่า 

Day 5 ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหวา่งนั้นทุกท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝาก ของท่ี
ระลึกได ้ภายในสนามบิน 

09.10 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน VietJet  โดยเท่ียวบิน VZ 811   

https://www.japan.travel/spot/1204


12.50 น.       เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ                                                                           

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

15 – 19 กนัยายน  65 21,977.- 21,977.- 5,577.- 

22 – 26 กนัยายน  65 24,977.- 23,977.- 5,577.- 

29 กนัยายน – 03 ตุลาคม 65 25,977.- 24,977.- 5,577.- 

06 - 10 ตุลาคม 65 26,977.- 25,977.- 5,577.- 

20 – 24 ตุลาคม 65 
(วนัปิยมหาราช) 

28,977.- 27,977.- 5,577.- 

25 - 29 ตุลาคม 65 26,977.- 25,977.- 5,577.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



 



 



  



 



 

  



  



 

 


