• เที่ยว จังหวัดซากะ ตังอยู
้ ร่ ะหว่างจังหวัดฟุคโุ อกะและจังหวัดนางาซากิ มีพื ้นที่ทางตอนเหนือ
และตอนใต้ ที่ติดกับทะเลจึงเป็ นจังหวัดที่เต็มไปความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงาม
และมีสภาพอากาศที่สดใสเหมาะแก่การท่องเที่ยว
• ชมการแสดงดอกไม้ ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ ายปี เก่าต้ อนรับเข้ าสูป่ ี ใหม่ 2019 ที่ เฮ้ าส์ เทนบอช
• คฤหาสน์ โกลฟ์ เวอร์ มรดกการปฏิรูปอุตสาหกรรมของญี่ปนุ่ สมัยเมจิ มรดกโลกในปี 2015
โดยเป็ นสถาปั ตยกรรมถูกสร้ างเมื่อปี 1863 จากวัสดุไม้ สไตล์ยโุ รปที่เก่าแก่ที่สดุ ในญี่ปนุ่ ที่ยงั
หลงเหลืออยูใ่ นปั จจุบนั
วันเสาร์ ที่ 29 ธ.ค. 61
22.30 น.

กรุงเทพฯ
พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 หน้ าเคาน์เตอร์ สายการบินไทย
อินเตอร์ ประตู 3 แถว C โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริษัท คอยอานวยความสะดวก
และดาเนินการด้ านเอกสารแก่ทา่ น

วันอาทิตย์ ที่ 30 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คาราสึ
00.50 น.
ออกเดินทางสูเ่ มืองฟุคโุ อกะ โดยเที่ยวบินที่ TG 8082
08.20 น.
ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สดุ บนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้
สุดของประเทศญี่ปนุ่ เป็ นเมืองศูนย์กลางด้ านการค้ าพาณิชย์ หลังผ่านการ
ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว
10.20 น.
นาท่านสู่ หอคอยฟุคุโอกะ Fukuoka Tower มีโครงสร้ างหลักเป็ นเหล็ก
ออกแบบให้ สามารถรับมือกับแผ่นดินไหวขนาด 7 ริ กเตอร์ ได้ และเป็ นสุด
ยอดแลนด์มาร์ กของเมืองฟุคโุ อกะ และยังเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สดุ ของเมือง
ความสูงของหอคอยแห่งนี ้ มีความสูง 234 เมตร เป็ นตึกที่สงู ที่สดุ ของเมือง
เชิญท่านชมวิวทีจ่ ะสามารถชมได้ รอบทิศรอบทางแบบ 360 องศา ท่าน
สามารถชมวิวไปรอบๆ เห็นทะเลฮากาตะและตัวเมืองฟุคโุ อกะได้ สบายๆ
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบพื ้นเมือง
13.30 น.
ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวคากามิยามะ
14.00 น.
นาท่านชมวิวพาโนราม่าของเมืองคาราสึ จาก จุดชมวิวคากามิยามะ ท่าน
จะได้ เห็นที่มีแนวต้ นสนคัน่ ทะเลกับเมือง ไว้ เพื่อกันทรายที่จะพัดเข้ ามาในเขต
เมือง นอกจากนี ้คากามิยามะยังมีตานานมากมาย และยังเป็ นภูเขาที่ถกู
กล่าวถึงในบทกวีของมันโยะชู ชื่อของภูเขานี ้เชื่อว่ามาจากการที่จินกูโคโกขึ ้น
ไปบนยอดเขา และพบกระจก (คากามิแปลว่ากระจก) นอกจากนี ้สถานที่แห่ง
นี ้ยังเคยเป็ นที่ถ่ายทาซี่รี่ย์ดงั เรื่ อง “STAY ซากะ..ฉันจะคิดถึงเธอ” อีกด้ วย
14.30 น.
ออกเดินทางสู่ แหลมฮาโดะ เป็ นแหลมเล็กๆ ในเมืองคาราสึ
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15.40 น.

17.30 น.

19.00 น.
วันจันทร์ ที่ 31 ธ.ค. 61
08.00 น.
08.30 น.
10.30 น.

11.30 น.
12.00 น.
14.00 น.
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นาท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของ ฮาโดะมิซากิ หรื อ แหลมฮาโตะ (พ้ อง
เสียงกับคาว่า Heart ในภาษาอังกฤษแต่อ่านออกเสียงแบบญี่ปนุ่ ) ถูก
เรี ยนขานว่าเป็ นดินแดนศักดิ์สทิ ธิ์แห่งความรัก เป็ นแหลมที่ยื่นออกมาจาก
คาบสมุทรฮิงาชิมตั สึอูระ ที่นี่มีทงอนุ
ั ้ สรณ์หวั ใจ, จุดชมวิวใต้ ทะเล, ทุง่ นา
เขียวขจีที่กว้ างใหญ่ และสวยงาม แหลมแห่งนี ้ยังมีหอสังเกตการณ์ใต้ ทะเลสี
ขาว โผล่พ้นน ้าขึ ้นมา สูง 20 เมตร รัศมียาว 9 เมตร มีทา่ เรื อยาว 86 เมตร
เชื่อมต่อระหว่างอาคาร และแหลมฯ
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ณ เมืองคาราสึ เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอน
กับการแช่ออนเซน น ้าแร่ธรรมชาติแท้ ที่ผา่ นความร้ อนใต้ พิภพ เพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยล้ า เลือดลมเดินดีขึ ้น เสริ มสุขภาพให้ กระปรี่ กระเปร่า
ผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวล และช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้ วย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พักที่ HOTEL & RESORTS SAGA KARATSU หรือเทียบเท่ า
คาราสึ – เฮ้ าส์ เทนบอช
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสูศ่ าลเจ้ ายูโทคุอินาริ(Yutoku Inari Shrine) ศาลเจ้ าเก่าแก่
ของเมืองซากะ(Saga) ที่มีอายุหลายร้ อยปี โดยศาลเจ้ าแห่งนี ้เป็ นที่ประทับ
ของเทพเจ้ าศักดิ์สทิ ธิ์
นาชม ศาลเจ้ ายูโทคุอินาริ ที่สร้ างขึ ้นประมาณ ปี ค.ศ. 1688 ซึง่ เป็ นศาสนา
พุทธนิกายชินโต และยังเป็ นศาลเจ้ าอินาริ ที่ใหญ่และสาคัญเป็ นอันดับ 3 รอง
มาจาก ศาลเจ้ าฟุชิมิอินาริ (Fushi-mi Inari Shrine) ในเกียวโต(Kyoto) และ
ศาลเจ้ าคะซะม่าอินาริ (Kasama Inari Shrine) ในอิบาระกิ (Ibaraki) ศาล
เจ้ าแห่งนี ้ เป็ นศาลเจ้ าประจาตระกูลนาเบะชิมะ (Nabeshima clan)
ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ จึงเรี ยกว่าเป็ นศาลเจ้ าที่มีความสาคัญ
ของเมืองและมีชื่อเสียงโด่งดังมาก ๆ แห่งหนึง่ ในระดับภูมิภาค
นาท่านเดินทางสู่ เฮ้ าส์ เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์แห่งเดียวของญี่ปนุ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เชิญท่านเพลิดเพลินกับ เฮ้ าส์ เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์ ” ของประเทศ
ญี่ปนุ่
ที่ได้ รวบรวมสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรมขนานแท้ ของฮอลแลนด์
(เนเธอร์ แลนด์) และชาวดัชท์ไว้ ด้วยกัน ท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศ
รอบๆ กังหันแบบฮอลแลนด์ ทุง่ ดอกไม้ ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็ นทุง่ ดอกทิวลิป , ทุง่
ดอกกุหลาบ, ล่องเรื อชมบรรยากาศของเฮ้ าส์เทนบอชได้ อย่างสบายใจ หรื อ
ท่านที่ชอบความตื่นเต้ นเชิญที่สวนสนุกเฮ้ าส์เทนบอช ที่แบ่งออกเป็ นโซน
ต่างๆ 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht,
Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆ ที่นา่ สนใจเช่น
พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี ้, โรงภาพยนตร์ แบบ 4-5 มิติหลายโรง, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ,
ล่องเรื อไปตามคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร, ชมเมืองสไตล์ยโุ รป, ขี่จกั รยาน
ชมเมือง และล่องเรื อโจรสลัดของการ์ ตนู ดัง One Piece

ค่า

(รวมบัตรผ่านประตู และเล่นเครื่ องเล่นได้ ไม่จากัด / 1 Day Passport)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
**พิเศษ** ชมการแสดงดอกไม้ ไฟ เฉลิมฉลองส่ งท้ ายปี เก่ าต้ อนรับเข้ าสู่ปีใหม่ 2019
พักที่ NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันอังคาร ที่ 1 ม.ค. 62
08.00 น.
09.30 น.
11.00 น.

12.30 น.
13.30 น.
14.00 น.

15.30 น.
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เฮ้ าส์ เทนบอช – นางาซากิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อนั ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
เป็ นเมืองท่าทางการค้ า จุดแรกเริ่ มที่อารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ได้ แพร่เข้ า
สูญ
่ ี่ปนุ่ เมื่ออดีต
แวะถ่ายรูป (ภายนอก) ของ โบสถ์ โออุระ (Oura Catholic Church) ตังอยู
้ ่
ใกล้ กบั สวนโกลฟ์ เวอร์ (Glover Garden) เป็ นโบสถ์คริ สตศาสนานิกาย
คาทอลิก สร้ างขึ ้นในช่วงปี ค.ศ. 1863 แล้ วเสร็ จในปี ค.ศ. 1867 ซึง่ เป็ นปี
สุดท้ ายของสมัยเอโดะ นับได้ วา่ เป็ นโบสถ์ ที่มีอายุเก่าแก่มากที่สดุ ในประเทศ
ญี่ปนุ่ และยังได้ รับการยกย่องให้ เป็ นสมบัติของชาติ ที่มีสถาปั ตยกรรมแบบ
ตะวันตกเพียงแห่งเดียวในญี่ปนุ่ อีกด้ วย
นาท่านชม คฤหาสน์ โกลฟ์ เวอร์ สไตล์ยโุ รปที่สร้ างโดย Mr.Thomas Glover
ด้ วยความชื่นชอบบรรยากาศความสวยงามของเมืองนางาซากิ
แต่ยงั คง
ความเป็ นอยูแ่ บบสกอตแลนด์ จึงได้ คิดริ เริ่ มในการสร้ างคฤหาสน์สไตล์ยุโรป
ขึ ้นมาในปี ค.ศ. 1863 จนได้ รับ รางวัล Second Class Order of the Rising
Sun ในสมัยนัน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ พิพิธภัณท์ดาจิมะ ชุมชนเก่าของชาวโปรตุเกส
นาท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ เดจิมะ ดัดแปลงจากโกดังเก่า มีแบบจาลอง
ชุมชนบนเกาะเดจิมะในอดีต ซึง่ เคยเป็ นชุมชนสาหรับพ่อค้ าชาวต่างชาติที่จะ
เข้ ามาติดต่อค้ าขายหลังจากที่ญี่ปนุ่ ได้ มีการปราบกบฏชิมมาบาระ และปิ ด
ประเทศผ่านมา 200 ปี ชุมชนเล็กๆ มีกาแพง และคูน ้าล้ อมรอบ มีอาคารอยู่
หลายหลังและมีทางเข้ าออกเพียงทางเดียว
นอกจากนี ้ยังมีอาคารแสดง
นิทรรศการหลายหลัง
โรงภาพยนตร์ ที่บอกเล่าเรื่ องราวความเป็ นมาของ
อาณาจักรดัตช์ในแห่งนี ้ ผู้ที่ได้ นาเอาวิทยาการสมัยใหม่เข้ ามาในญี่ปนุ่
นาท่านเที่ยวชม ย่ านไชน่ าทาวน์ หรือนางาซากิชินจิไชน่ าทาวน์ ตังอยู
้ ท่ ี่
ย่านชินจิมาจิ เมืองนางาซากิ เป็ น 1 ใน 3 แห่ง ของชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่
ที่ประเทศญี่ปนุ่
เชิญท่านเดินชมตึกรามบ้ านเรื อน ซึง่ เปิ ดเป็ นร้ านค้ า
ร้ านอาหารจีน สิง่ ก่อสร้ างต่าง ๆ ในชุมชม เช่น ศาลเจ้ า วัด ซุ้มประตู ที่ถูก
สร้ างขึ ้นตามแบบสถาปั ตยกรรมจีน
จากนันน
้ าท่านชม สะพานแว่ นตา มากาเนะบาชิ (Meganebashi Brigde)
หรื อที่ร้ ูจกั ในอีกชื่อว่า “สะพานมากาเนะบาชิ” ตังอยู
้ ท่ ี่ในตัวเมืองนางาซากิ
โดยที่ชื่อของสะพานอย่าง มากาเนะบาชิ (Meganebashi) นันสามารถแปล
้
ตรงๆตัวว่า กระจกนัน่ เอง สะพานมากาเนะบาชิ แห่งนี ้ถูกสร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.
1634 เพื่อที่จะไว้ ใช้ แม่น ้านาคาจิมะ(Nakajima) ด้ วยลักษณะที่เป็ นรูปครึ่ง

17.00 น.
17.30 น.

19.00 น.
20.00 น.
วันพุธ ที่ 2 ม.ค. 62
08.00 น.
09.00 น.
09.30 น.

11.10 น.

11.30 น.
13.15 น.
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วงกลม 2 วงติดกันเมื่อมองสะท้ อนน ้าจะเห็นเป็ นวงกลมเต็มวง 2 วง ทาให้ มี
รูปร่างคล้ ายๆ กับแว่นตา จึงกลายมาเป็ นชื่อเรียกที่ค้ นุ หูของคนส่วนมาก ไม่
เพียงแค่ความโดดเด่นของตัวสะพานเท่านัน้
ที่นี่ยงั เป็ นสะพานหินสะพาน
แรกของประเทศญี่ปนุ่ อีกด้ วย
ออกเดินทางสู่ สถานีกระเช้ าลอยฟ้า
นาท่านขึ ้น กระเช้ าลอยฟ้ า (Ropeway) ที่มีกระจกใสรอบทิศสามารถ
มองเห็นวิวได้ อย่างถ้ วนทัว่ ใช้ เวลาเดินทางจากสถานีสยู่ อดเขาเพียง 5 นาที
สูจ่ ุดชมวิว บนยอดเขาอินาสะยามะ ชมทัศนียภาพยามค่าคืนที่สวยงามติด
อับดับหนึง่ ในสามของโลก แสงไฟจากบ้ านเรื อนที่ตงเรี
ั ้ ยงรายกันอยูบ่ นเขา
ส่องประกายระยิบระยับตัดกับสีท้องฟ้าในยามค่าคืนสวยงามจับใจ จนทาให้
ที่นี่ได้ รับรางวัลระดับโลกมาแล้ ว นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวแบบ 360 องศา
สูดอากาศเย็นฉ่าเข้ าปอดบนความสูง 333 เมตร นับเป็ นประสบการณ์ที่คณ
ุ
จะประทับใจไม่ร้ ูลมื
นาท่านนัง่ กระเช้ ากลับสูส่ ถานีด้านล่าง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ NEW NAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่ า
นางาซากิ – ฟุคุโอกะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ สวนสันติภาพ
นาท่านชม สวนสันติภาพ สร้ างขึ ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์การทิ ้งระเบิด
ปรมาณู เตือนใจชาวนางาซากิ ให้ ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครัง้ สงครามโลกครัง้
ที่ 2 ในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแห่งนี ้ ได้ สร้ างอนุสาวรี ย์
รูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ และความสงบสุข
ของมนุษยชาติ อีกทังยั
้ งมีน ้าพุ และแผ่นศิลาหินสีดา ที่สร้ างขึ ้นเพื่อไว้ อาลัย
แด่ผ้ เู คราะห์ร้ายที่เสียชีวิต เนื่องจากระเบิดปรมาณู และน ้าพุนี ้สร้ างเพื่อไว้
อาลัยแด่ผ้ ทู ี่ขาดน ้า ภายหลังจากทังเมื
้ องเต็มไปด้ วยกัมมันตภาพรังสี
นาท่านชม โรงงานสาเก Taiheizan Sake Brewery
ชมประวัติความเป็ นมาของการกลัน่ เหล้ าสาเก ชมโรงกลัน่ ฯ
และชิมสาเกฟรี และหากคุณกาลังมองหาของฝากให้ ใครสักคน
ที่นี่จะไม่ทาให้ คณ
ุ ผิดหวังอย่างแน่นอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ปราสาทซากะ ปลายสมัยเอโดะเป็ น
สมัยที่แคว้ นซากะมีความรุ่งเรื องที่สดุ พิพิธภัณฑ์ฯ ได้ ถกู สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ น
สถานที่ถ่ายทอดเรื่ องราวในยุคสมัยนัน้ ได้ มีการอนุรักษ์ ตวั ปราสาทที่สร้ างขึ ้น
ในสมัยเท็นโป (ต้ นศตวรรษที่ 19) ไปพร้ อมกับการจาลองขึ ้นใหม่ และได้ ชื่อ
ว่าเป็ นสถานจาลองที่ทาด้ วยไม้ ขนาดใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในญี่ปนุ่

15.00 น.

เย็น

วันพฤหัสฯ ที่ 3 ม.ค. 62
08.00 น.
ตลอดวัน
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ออกเดินทางสู่ โทสึพรี เมี่ยมเอาท์เล็ต
เชิญท่านช้ อปปิ ง้ ที่ โทสึพรีเมี่ยมเอาท์ เล็ต เป็ นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่
ซึง่ อาคารออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์ เนียใต้ ที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ใน
ภูมิภาค คิวชู ให้ ทา่ นสนุกสนานกับการเลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์เนมมากมาย
ในราคาลดพิเศษสุด อาทิเช่น Adidas, Burberry, Coach, Dolce &
Gabbana ฯลฯ
ห้ ามพลาด!! ช้ อปปิ ้ งถุงโชคดี หรือ ลักกีแ้ บค จากร้ านค้ าแบรนด์ ต่างๆ
ที่จัดสินค้ าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจาหน่ ายในราคาพิเศษสุด
ซึ่งจะทาเฉพาะในช่ วงปี ใหม่ ระหว่ างวันที่ 1-3 มกราคมนีเ้ ท่ านัน้
รับประทานอาหารค่า
หลังอาหารค่า ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม
และธุรกิจต่างๆ เมืองที่โด่งดังมาจากอุตสาหกรรมผ้ าไหม ฮากาตะโอริ และ
ตุ๊กตาดินฮากาตะ
พักที่ MONTE HERUMANA FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่ า
ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเดินเล่น ช้ อปปิ ง้ ในย่านการค้ าต่างๆ โดย
มีหวั หน้ าทัวร์ ให้ คาแนะนาแก่ทา่ น
- ย่ านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็ นย่านที่เรี ยกว่าเป็ นหัวใจของเมืองฟุคโุ อกะ
หรื อเกาะคิวชูเลยก็ได้ เรี ยกว่าเป็ น Downtown Area ของเมืองฟุคโุ อกะ โดย
ในบริ เวณนี ้จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้ างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่
มากมาย เรี ยกว่าถ้ าตังใจจะมาเดิ
้
นช้ อปปิ ง้ ซื ้อของกันจริ งๆ วันเดียวก็ไม่พอ มี
สินค้ าให้ เลือกซื ้อหลากหลายชนิด ตังแต่
้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เสื ้อผ้ าแบรนเนมด์
หนังสือ เครื่ องสาอางค์ตา่ งๆ รวมไปถึงร้ านอาหารอีกมากมาย
- คาแนล ซิตี ้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็ นศูนย์รวมร้ านค้ า และ
ร้ านอาหารขนาดใหญ่ตงอยู
ั ้ ร่ ิ มน ้า ภายในมีการขุดคลองให้ ไหลผ่านใจกลาง
ห้ างแห่งนี ้ด้ วย นอกจากนันยั
้ งมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้ านตู้เกมส์ รวมทัง้
โรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้ เป็ นพื ้นที่เปิ ดโล่งๆ กว้ างๆ มีรูปทรง และ
สีสนั ที่แปลกตาเพื่อให้ ได้ บรรยากาศที่นา่ ตื่นตาตื่นใจ ตรงกลางของคลอง
จาลองนี ้จะมีการแสดงน ้าพุแสงสีเสียง ตังแต่
้ เปิ ดจนปิ ด ทุกๆ ครึ่งชัว่ โมง มี
ร้ านค้ ามากกว่า 250 ร้ าน ทังร้้ านที่มีเฉพาะในญี่ปนุ่ และร้ านมาจาก
ต่างประเทศ มีร้านอาหารให้ บริ การหลากหลายแบบทังอาหารญี
้
่ปนุ่ และ
อาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไม่ได้ แพงกว่าข้ างนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ชนั ้ 5
จะมีสว่ นที่เรี ยกว่า ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของ
ประเทศญี่ปนุ่ รวมทังราเมนสไตล์
้
ฟุคโุ อกะที่เรี ยกว่าฮากาตะราเมนด้ วย
- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้ อปปิ ง้ แบบมุงหลังคาที่
เก่าแก่ที่สดุ ของฟุคุโอกะ ตลอดทังสองข้
้
างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้ วย
ร้ านค้ ากว่าร้ อยร้ าน สินค้ าก็มีเลือกซื ้อมากมายประเภททังเสื
้ ้อผ้ า ของกิน

16.45 น.
19.00 น.
23.00 น.
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ของใช้ ส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้ าทัว่ ๆ ไป ทีเด็ดของที่นี่คือร้ านที่มีสนิ ค้ าจาก
เต้ าหู้ มีทงมาสก์
ั้
เต้ าหู้ที่ขึ ้นชื่อของที่นี่ และผลิตภัณฑ์น ้าเต้ าหู้แท้ ๆ ของฟุคุโอ
กะที่ต้องลอง
- ช้ อปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซื ้อของฝาก หรื อชิมของ
อร่อยแบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากันได้ ที่สถานี Hakata ที่ตกึ Deito
ซึง่ เชื่อมต่ออยูก่ บั ตัวสถานีเลย ตึกนี ้มี 3 ชัน้ คือชันใต้
้ ดิน ชัน้ 1 และชัน้ 2 โดย
ร้ านขนม ร้ านของฝากนานาชนิดจะอยูท่ ี่ชนั ้ 1 มีทงโซนที
ั้
่เรี ยกว่า Hakata
Souvenir Street บริ เวณนันยั
้ งมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีทงขนมหรื
ั้
อของฝาก
ยอดฮิตทัว่ ๆ ไปไม่วา่ จะเป็ น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอื่นๆ
อีกมากมาย
- หรื อจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี ้ ดองกี ้โฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิ
เมะที่เปิ ดให้ ลกู ค้ าคุ้นหูตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลูกค้ าที่มาใช้
บริ การของร้ านเป็ นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็ นเสียงเพลงที่
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะกับร้ าน “ดองกีโ้ ฮเต้ ” หรือที่หลายๆ คนเรี ยกกันว่า ร้ าน
ดองกี ้ ร้ านขายสินค้ าอุปโภค-บริ โภคราคารวมภาษีแล้ วสุดประหยัดของญี่ปนุ่
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ อย่างเต็มที่)
ออกเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 8085
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะอย่ างต่า 35 ท่ าน
ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้ อง)
58,900.- บาท
ผู้ใหญ่พกั ห้ องเดี่ยว
72,700.- บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริ ม
58,300.- บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
41,500.- บาท
หมายเหตุ กรณีต้องการเดินทางโดยที่นงั่ ชันธุ
้ รกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 22,000.- บาท
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
• ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามัน และประกันภัยทุกแห่ง
• ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
• ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน
เนื่อง จากอุบตั ิเหตุ ไว้ ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
• น ้าหนักกระเป๋ า 40 กิโลกรัม สาหรับที่นงั่ ชันธุ
้ รกิจ และน ้าหนักกระเป๋ า 30 กิโลกรัม สาหรับที่นงั่ ชัน้
ประหยัด กรณีน ้าหนักเกินจากที่กาหนด ทางสายการบินจะขอเรี ยกเก็บเงินเพิ่ม
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
• ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์ , ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
• ค่าปรับ สาหรับน ้าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้
• ค่าธรรมเนียมวีซา่ , ค่าทาหนังสือเดินทาง
• ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,500 เยน ตลอดการเดินทาง
• ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
เงื่อนไขการชาระเงิน
• กรุณายืนยันการเดินทาง และชาระเงินมัดจา ภายใน 48 ชัว่ โมงนับจากการสารองที่นงั่ ท่านละ 20,000
บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้ าพาสปอร์ ตของผู้เดินทางเพื่อทาการจองที่นงั่ ในกรณีเดินทางชัน้
ธุรกิจ มัดจาท่านละ 30,000 บาท
• ค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ บริ ษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ทงหมดก่
ั้
อนการเดินทาง อย่างน้ อย 20 วัน
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม
หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวัน
เดินทาง
2. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้ วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากว่ามีการนาสิง่ ของผิดกฎหมาย หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทาง
เสือ่ มเสียด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว หรื อโดนปฎิเสธการเข้ าเมืองทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั
ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย หรื อเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดแล้
ั้
ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ทังหมด
้
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ใบจองทัวร์ COUNTDOWN KYUSHU
29 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562
1. รายการที่จอง

............................................................................................................... ......

2. ชื่อ / นามสกุล

ผู้จอง..........................................................................................................

3. ชื่อ / นามสกุล
ผู้เดินทาง (เป็ นภาษาอังกฤษตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต)
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
5. ..................................................................................................................
6. ..................................................................................................................
4. เบอร์ ติดต่อ .................................................................................................................................
5. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้ สะดวก) ...................................................................................................
6. ประเภทห้ องพัก
6.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL)
6.2 ห้ องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 1 ผู้ใหญ่
6.3 ห้ องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผู้ใหญ่
6.4 ห้ องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผู้ใหญ่
6.5 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริ ม
6.6 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL)

..... ห้ อง
..... ห้ อง
..... ห้ อง (มีเตียง)
..... ห้ อง (ไม่มีเตียง)
..... ห้ อง
..... ห้ อง

7. อาหาร
ไม่ทานเนื ้อวัว
ไม่ทานเนื ้อหมู
อื่นๆ ............................................................

ไม่ทานสัตว์ปีก

8. เคยโดนปฎิเสธวีซา่ หรื อไม่

เคย ประเทศ ..................................
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ไม่เคย

ทานมังสวิรัติ

