
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  บินตรงโดยสายการบินไทย (TG) // ทีพกัดี โรงแรม  ดาว   

  พกัโรงแรม  NIKKO ใน HUIS TEN BOSCH   ชมหมู่บา้นฮอลแลนด ์ อลงัการกบัเทศกาลประดบัไฟที 

  ยงิใหญ่ทีสุดของญีปุ่น ในธีม Kingdom of Light ดว้ยหลอดไฟกวา่  ลา้นดวง   

  ขอพร ณ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (จากละครกลกโิมโน) ศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองซากะ(Saga) 

  เกบ็ความทรงจาํดี ๆ ณ เมืองนางาซากิ  กบัคฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ (มรดกโลก) สวนสนัติภาพ  เกาะเดจิมะ ฯลฯ  

  ชอ้ปปิงแบบจุใจที โทสึพรีเมยีมเอาท์เล็ต ย่านเทน็จิน และฮากาตะในฟุคุโอกะ พร้อมช้อปปิง Lucky BAG  

 

วนัเสาร์ท ี29 ธ.ค.61 (1) สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)    
 

22.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชนั 4 หนา้เคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ ประตู 3 แถว C โดยมี

เจา้หนา้ทีบริษทั คอยอาํนวยความสะดวก และดาํเนินการดา้นเอกสารแก่ท่าน 

 
 

วนัอาทติย์ท ี30 ธ.ค.61 (2) กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ - เฮ้าส์เทนบอช    
 

00.50 น.       เหินฟ้าสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยเทียวบินที TG 8082 (ใชเ้วลาเดินทาง .  ชม.) 

08.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองทีใหญ่ทีสุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใตสุ้ดของประเทศญีปุ่น เป็นเมือง

ศูนยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย ์ หลงัผา่นการตรวจลงตราหนงัสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

 จากนนันาํท่านสู่ เฮ้าส์เทนบอช (HUIS TEN BOSCH)  “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญีปุ่น ทีได้

รวบรวมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมขนานแทข้องฮอลแลนด ์(เนเธอร์แลนด์) และชาวดชัทไ์วด้ว้ยกนั ท่าน

สามารถถ่ายรูปกบับรรยากาศรอบๆ กงัหนัแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไมต้่างๆ ไม่วา่จะเป็นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่ง
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ดอกกุหลาบ, ล่องเรือชมบรรยากาศของเฮา้ส์เทนบอชไดอ้ยา่งสบายใจ หรือท่านทีชอบความตืนเตน้เชิญที

สวนสนุกเฮา้ส์เทนบอช ทีแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ  โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, 

Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆ ทีน่าสนใจเช่น พิพิธภณัฑห์มีเทด็ดี, โรงภาพยนตร์

แบบ 4-5 มิติหลายโรง, พิพิธภณัฑศิ์ลปะ, ล่องเรือไปตามคลองทียาวกวา่ 6 กิโลเมตร, ชมเมืองสไตล์ยโุรป,  

ขีจกัรยานชมเมือง และล่องเรือโจรสลดัของการ์ตูนดงั One Piece   (รวมบตัรผ่านประตู และเล่นเครืองเล่นได้

ไม่จาํกดั / 1 Day Passport) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   พกัคา้งคืน ณ โรงแรม NIKKO HUIS TEN BOSCH () หรือเทยีบเท่า  

 

(อิสระอาหารกลางวนั และ อาหารคาํ เพอืใหท่้านไดส้นุกสนานกบัเครืองเล่นต่าง ๆ อยา่งจุใจ) 
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วนัจันทร์ท ี31 ธ.ค.61 (3) เฮ้าส์เทนบอช – ซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ – นางาซาก ิ- คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์     

                                                      - โบสต์โออุระ เก่าแก่ทสุีดในญปีุ่ น(ถ่ายรูป)  -  สวนสันติภาพ                                                         

07.30 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เชา้  นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ(Yutoku Inari Shrine) ศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองซากะ(Saga) ทีมี

อายหุลายร้อยปี โดยศาลเจ้าแหง่นีเป็นทีประทบัของเทพเจ้าศกัดสิิทธิ   
 ใหท้่านไดช้มศาลเจ้ายูโทคุอินาริ สร้างขึนในปีค.ศ.  เป็นศาลเจา้นิกายชินโต ประจาํตระกูลนาเบะชิมะ

ผูป้กครองเมืองซากะ
ในสมยัเอโตะ เป็น
ศาลเจา้อินาริทีใหญ่
และสาํคญัเป็นอนัดบั 

 ของประเทศญีปุ่น 
เชือกนัวา่ศาลเจา้แห่ง
นีเป็นทีประทบัของ
เทพเจา้ศกัดิสิทธิที

ประชาชนชาวญีปุ่นตา่งเคารพและนิยมมาสักการะขอพรเกียวกบัความสาํเร็จดา้นธุรกิจ และความปลอดภยั 
โดยดา้นบนของศาลเจา้แห่งนี เป็นจุดชมวิวทีสวยงามอีกแห่งหนึง  จึงไดถู้กนาํมาใชเ้ป็นฉากในละครหลาย
เรือง รวมถึงละคนไทยชือดงัอยา่ง เรืองกลกิโมโนอีกดว้ย  

เทียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองนางาซาก ิเมืองเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ เป็นเมืองท่าทางการคา้ จุดแรกเริม

ทีอารยธรรมตะวนัตกสมยัใหม่ไดแ้พร่เขา้สู่
ประเทศญีปุ่นเมืออดีต นาํชม คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ 
สไตล์ยุโรปทีสร้างโดย Mr. Thomas Glover ดว้ย
ความชืนชอบบรรยากาศความสวยงามของเมือง
นางาซากิแต่ยงัคงความเป็นอยูแ่บบสกอตแลนด ์
จึงไดคิ้ดริเริมในการสร้างคฤหาสน์สไตล์ยโุรป 
ขึนมาในปี ค.ศ. 1863 จนไดรั้บ รางวลั Second 
Class Order of the Rising Sun ในสมยันนั  แวะ
ถ่ายรูป (ภายนอก) ของ โบสถ์โออุระ (Oura 

Catholic Church) ตงัอยูใ่กลก้บัสวนโกลฟ์เวอร์ (Glover Garden) เป็นโบสถค์ริสตศาสนานิกายคาทอลิก 
สร้างขึนในช่วงปี ค.ศ. 1863 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1867 ซึงเป็นปีสุดทา้ยของ
สมยัเอโดะ นบัไดว้า่เป็นโบสถ์ทีมีอายเุก่าแก่มากทีสุดในประเทศญีปุ่นและ
ยงัไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นสมบติัของชาติทีมีความเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตกเพยีงแห่งเดียวในญีปุ่นอีกดว้ย  นาํท่านชม สวนสันติภาพ สร้างขึน
เพอืระลึกถึงเหตุการณ์การทิงระเบิดปรมาณู เตือนใจชาวนางาซากิ ใหร้ะลึก
ถึงเหตุการณ์เมือครังสงครามโลกครัง  ที 2 ในวนัที 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 
ภายในสวนแห่งนี ไดส้ร้างอนุสาวรียรู์ปแบบต่างๆ เพือแสดงใหเ้ห็นถึงสัญลกัษณ์แห่งสันติภาพ และความ
สงบสุขของมนุษยชาติ อีกทงัยงัมีนาํพุ และแผน่ศิลาหินสีดาํ ทีสร้างขึนเพอืไวอ้าลยัแด่ผูเ้คราะห์ร้ายที
เสียชีวิต เนืองจากระเบิดปรมาณู และนาํพุนีสร้างเพือไวอ้าลยัแด่ผูที้ขาดนาํ ภายหลงัจากทงัเมืองเตม็ไปดว้ย
กมัมนัตภาพรังสี  

 (อิสระอาหารคําตามอธัยาศยั) 

             พกัคา้งคืน ณ โรงแรม  NEW NAGASAKI ()  หรือเทยีบเท่าเทียบเท่า   
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วนัองัคารท ี01 ม.ค.62  (4) นางาซาก ิ –  เกาะเดจิมะ - สะพานแว่นตา – ไชน่าทาวน์ – โทสึพรีเมียมเอาท์เลต็                             

                                                       (ช้อปปิง Lucky BAG) – ฟุคุโอกะ – ช้อปปิงเท็นจิน  ( B / - / - ) 
 

 

08.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.45 น. หลงัเช็คเอาท ์ นาํท่านเดินทางไปชม สะพานแว่นตา มากาเนะบาชิ (Meganebashi 

Brigde) หรือทีรู้จกัในอีกชือวา่ “สะพานมากาเนะบาชิ” โดยชือของสะพาน
สามารถแปลตรงๆตวัวา่กระจกนนัเอง สร้างขึนเมือปีค.ศ. 1634  เพือทีจะไวใ้ช้
แม่นาํนาคาจิมะ ลกัษณะทีเป็นรูปครึงวงกลม 2 วงติดกนัเมือมองสะทอ้นนาํจะเห็น
เป็นวงกลมเตม็วง 2 วง ทาํใหม้ีรูปร่างคลา้ยๆ กบัแวน่ตา จึงกลายมาเป็นชือเรียกทีคุน้หูของคนส่วนมาก ไม่
เพียงแค่ความโดดเด่นของตวัสะพานเท่านนั ทีนียงัเป็นสะพานหินสะพานแรกของประเทศญีปุ่นอีกดว้ย 
นาํท่านเทียวชม เกาะเดจิมะ ดดัแปลงจากโกดงัเก่ามีแบบจาํลองชุมชนในอดีต ซึง
เคยเป็นชุมชนสาํหรับพ่อคา้ชาวต่างชาติทีจะ เขา้มาติดต่อคา้ขายหลงัจากทีญีปุ่นไดม้ี
การปราบกบฏชิมมาบาระ และปิดประเทศผา่นมา 200 ปี ชุมชนเล็กๆ มีกาํแพงและ
คูนาํลอ้มรอบ มีอาคารอยูห่ลายหลงัและมีทางเขา้ออกเพียงทางเดียว นอกจากนียงัมี
อาคารแสดงนิทรรศการหลายหลงั โรงภาพยนตร์ทีบอกเล่าเรืองราวความเป็นมา
ของอาณาจกัรดตัช์ในแห่งนี ผูที้ไดน้าํเอาวทิยาการสมยัใหม่เขา้มาในญีปุ่น 

นาํท่านเทียวชม ย่านไชน่าทาวน์ หรือนางาซากิชินจิไชน่าทาวน ์ตงัอยูที่ยา่นชินจิมาจิ เมืองนา

งาซากิ เป็น 1 ใน 3 แห่ง ของชุมชนชาวจีนขนาดใหญใ่นญีปุ่น ชมตึกรามบา้นเรือน ซึงเปิดเป็น

ร้านคา้ ร้านอาหารจีน สิงก่อสร้างต่าง ๆ ในชุมชม เช่น ศาลเจา้ วดั  ซุม้ประตู ทีถูกสร้างขึนตาม

แบบสถาปัตยกรรมจีน จนไดเ้วลาอนัควร นาํท่านเดินทางสู่โทสึพรีเมียมเอาทเ์ล็ต อิสระให้

ท่านไดช้อ้ปปิงที โทสึพรีเมียมเอาท์เลต็ เป็นเอาท์เล็ตมอลลข์นาดใหญ่ซึงอาคารออกแบบใน

สไตล์แคลิฟอร์เนียใต ้ทีไดรั้บความนิยมมากทีสุดในภูมิภาค  คิวชู ใหท้่านสนุกสนานกบัการ

เลือกซือสินคา้แบรนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษสุด อาทิเช่น  Adidas, Burberry, Coach, Dolce & 

Gabbana ฯลฯ  
 ห้ามพลาด!! ชอ้ปปิง Lucky BAG (ถุงนาํโชค) จากร้านคา้แบรนดต่์าง ๆ ทีจดั

สินคา้ของเขารวมอยูใ่นถุงใบเดียว และจาํหน่ายในราคาพ ิ เศษสุด ซึงจะทาํ
เฉพาะในช่วงปีใหม่ระหวา่งวนัที -  มกราคมนีเท่านนั   (อสิระอาหารกลางวนั
อธัยาศยั เพอืให้ท่านไดช้อ้ปปิงอยา่งจุใจ)    

 ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนยก์ลางแห่งการ
คมนาคม และธุรกิจต่างๆ เมืองทีโด่งดงัมาจากอุตสาหกรรมผา้
ไหม ฮากาตะโอริ และตุก๊ตาดินฮากาตะ 

ชอ้ปปิง - ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะ
เป็นยา่นทีเรียกวา่เป็นหวัใจของเมืองฟุ
คุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได ้ เรียกวา่
เป็น Downtown Area ของเมืองฟุคุโอกะ โดยในบริเวณนีจะมีร้านรวง ถนนคนเดิน 
และหา้งใหญ่ๆ มารวมตวักนัอยูม่ากมาย เรียกวา่ถา้ตงัใจจะมาเดินชอ้ปปิงซือของ
กนัจริงๆ วนัเดียวก็ไม่พอ มีสินคา้ให้เลือกซือหลากหลายชนิด ตงัแต่เครืองใชไ้ฟฟ้า 
เสือผา้แบรนเนมด ์หนงัสือ เครืองสาํอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย  

(อิสระอาหารคําอธัยาศยั เพอืให้ท่านไดช้อ้ปปิงอยา่งจุใจ)    

   พกัคา้งคืน ณ โรงแรม  CLIO COURT  ()  หรือเทยีบเท่า 

วนัพุธท ี02 ม.ค.62 (5)  ฟุคุโอกะ – ช้อปปิง Lucky BAG  ( B / - / - ) 
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08.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ตลอดวนั เชิญท่านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือเดินเล่น ชอ้ปปิงในยา่นการคา้ต่างๆ มีหวัหนา้
ทวัร์ใหค้าํแนะนาํแก่ท่าน  อาทิ 

- ย่านเทน็จิน (Tenjin) อาจจะเป็นยา่นทีเรียกวา่เป็นหวัใจของเมืองฟุคุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได ้
เรียกวา่เป็น Downtown Area ของเมืองฟุคุโอกะ โดยในบริเวณนีจะมีร้านรวง ถนนคน
เดิน  และหา้งใหญ่ๆ มารวมตวักนัอยูม่ากมาย เรียกวา่ถา้ตงัใจจะมาเดินชอ้ปปิงซือของ
กนัจริงๆ วนัเดียวก็ไม่พอ มีสินคา้ใหเ้ลือกซือหลากหลายชนิด ตงัแต่เครืองใชไ้ฟฟ้า 
เสือผา้แบรนเนมด ์หนงัสือ เครืองสาํอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย  

- คาแนล ซิตี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนยร์วมร้านคา้ และร้านอาหารขนาดใหญ่ตงัอยูริ่มนาํ ภายในมี

การขุดคลองใหไ้หลผา่นใจกลางห้างแห่งนีดว้ย นอกจากนนัยงัมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้าน

ตูเ้กมส์ รวมทงัโรงแรมอีก  แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็นพืนทีเปิดโล่งๆ กวา้งๆ มีรูปทรง และ

สีสันทีแปลกตาเพือให้ไดบ้รรยากาศทีน่าตืนตาตืนใจ ตรงกลางของคลองจาํลองนีจะมีการ

แสดงนาํพุแสงสีเสียง ตงัแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครึงชวัโมง มีร้านคา้มากกวา่ 250 ร้าน ทงัร้านทีมี

เฉพาะในญีปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารใหบ้ริการหลากหลายแบบทงัอาหาร

ญีปุ่น และอาหารชาติอืนๆ ในราคาทีไม่ไดแ้พงกวา่ขา้งนอกมากนกั โดยเฉพาะทีชนั 5 จะมี

ส่วนทีเรียกวา่ ราเมน สเตเดียม ทีจะมีร้านราเมนทีมาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญีปุ่น รวมทงัราเมนสไตล์ฟุคุโอ

กะทีเรียกวา่ฮากาตะราเมนดว้ย 

รายการแนะนํา 

ศาลเจา้ดาไซฟุ             วดัโทโชจิ                                          

 

 

 

 

 

  สวนสาธารณะริมทะเล      ยา่นซุม้ขายอาหารสไตลย์าไต              
  โมโมชิ และหอคอยฟุกุโอกะ                       ริมแม่นาํ (Yatai Food Stall) 

 

 

 

 

 

 

 (อิสระอาหารกลางวนั และอาหารคาํ เพือสะดวกในการท่องเทียวของท่าน) 

   พกัคา้งคืน ณ โรงแรม  CLIO COURT  ()  หรือเทยีบเท่า 
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วนัพฤหัสบดีท ี03 ม.ค.62  (6) ฟุคุโอกะ – ช้อปปิง Lucky BAG  *เต็มวนั* - กรุงเทพฯ  ( B / - / ) 
 

08.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ตลอดวนั เชิญท่านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือเดินเล่น ชอ้ปปิงในยา่นการคา้ต่างๆ มีหวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํแก่ท่าน  

- ย่านเทน็จิน (Tenjin) อาจจะเป็นยา่นทีเรียกวา่เป็นหวัใจของเมืองฟุคุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได ้
เรียกวา่เป็น Downtown Area ของเมืองฟุคุโอกะ โดยในบริเวณนีจะมีร้านรวง ถนนคน
เดิน  และหา้งใหญ่ๆ มารวมตวักนัอยูม่ากมาย เรียกวา่ถา้ตงัใจจะมาเดินชอ้ปปิงซือของ
กนัจริงๆ วนัเดียวก็ไม่พอ มีสินคา้ใหเ้ลือกซือหลากหลายชนิด ตงัแต่เครืองใชไ้ฟฟ้า 
เสือผา้แบรนเนมด ์หนงัสือ เครืองสาํอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย  

- คาแนล ซิตี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนยร์วมร้านคา้ และร้านอาหารขนาดใหญ่ตงัอยูริ่มนาํ ภายในมี

การขุดคลองใหไ้หลผา่นใจกลางห้างแห่งนีดว้ย นอกจากนนัยงัมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้าน

ตูเ้กมส์ รวมทงัโรงแรมอีก  แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็นพืนทีเปิดโล่งๆ กวา้งๆ มีรูปทรง และ

สีสันทีแปลกตาเพือให้ไดบ้รรยากาศทีน่าตืนตาตืนใจ ตรงกลางของคลองจาํลองนีจะมีการ

แสดงนาํพุแสงสีเสียง ตงัแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครึงชวัโมง มีร้านคา้มากกวา่ 250 ร้าน ทงัร้านทีมี

เฉพาะในญีปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารใหบ้ริการหลากหลายแบบทงัอาหาร

ญีปุ่น และอาหารชาติอืนๆ ในราคาทีไม่ไดแ้พงกวา่ขา้งนอกมากนกั โดยเฉพาะทีชนั 5 จะมี

ส่วนทีเรียกวา่ ราเมน สเตเดียม ทีจะมีร้านราเมนทีมาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญีปุ่น รวมทงัราเมนสไตล์ฟุคุโอ

กะทีเรียกวา่ฮากาตะราเมนดว้ย 

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนชอ้ปปิงแบบมุงหลงัคาทีเก่าแก่ทีสุดของฟุคุโอกะ ตลอดทงัสอง

ขา้งทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยร้านคา้กวา่ร้อยร้าน สินคา้

ก็มีเลือกซือมากมายประเภททงัเสือผา้ ของกิน ของใช ้ ส่วน

ใหญ่จะเป็นสินคา้ทวัๆ ไป ทีเด็ดของทีนีคือร้านทีมีสินคา้จาก

เตา้หู ้ มีทงัมาสกเ์ตา้หูท้ีขึนชือของทีนี และผลิตภณัฑน์าํเตา้หู้

แท้ๆ  ของฟุคุโอกะทีตอ้งลอง 

- ชอ้ปขนมของฝากที สถานี Hakata ใครทีจะหาซือของฝาก หรือชิมของอร่อยแบบไม่ตอ้งเดินทางไปไหนไกล ไป

หากนัไดที้สถานี Hakata ทีตึก Deito ซึงเชือมต่ออยูก่บัตวัสถานีเลย ตึกนีมี 3 ชนั คือชนัใตดิ้น ชนั 1 และชนั 2 โดย

ร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยูท่ีชนั 1 มีทงัโซนทีเรียกวา่ Hakata Souvenir Street บริเวณนนัยงัมีช็อปเล็กๆ 

อีกเพียบมีทงัขนมหรือของฝากยอดฮิตทวัๆ ไปไม่วา่จะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอืนๆ อีก

มากมาย - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี ดองกีโฮเต ้... เสียงเพลงสไตลอ์นิเมะทีเปิดให้ลูกคา้คุน้หูตลอดเวลา 

สลบักบัประกาศขอบคุณลูกคา้ทีมาใชบ้ริการของร้านเป็นภาษาตา่งๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสียงเพลงที

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกบัร้าน “ดองกโีฮเต้” หรือทีหลายๆ คนเรียกกนัวา่ ร้านดองกี ร้านขายสินคา้อุปโภค-บริโภค

ราคารวมภาษีแลว้สุดประหยดัของญีปุ่น (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพอืให้ท่านไดช้อ้ปปิงอยา่งเตม็ที)  

ห้ามพลาด!! ชอ้ปปิง Lucky BAG (ถุงนาํโชค) จากร้านคา้แบรนด์ต่าง ๆ ทีจดัสินคา้ของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และ

จาํหน่ายในราคาพิเศษสุด ซึงจะทาํเฉพาะในช่วงปีใหม่ระหวา่งวนัที -  มกราคมนีเท่านนั  

16.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน 

19.00 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบิน TG 8085  (ใชเ้วลาเดินทาง .  ชม.) 

23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ............พร้อมความประทบัใจ  

************************** 
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อตัราค่าบริการ สําหรับคณะอย่างตํา 35 ท่าน  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง) 53,900.- บาท 
ผูใ้หญ่พกัห้องเดียว  62,600.- บาท 
เด็กอาย ุ6-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 53,300.- บาท 
เด็กอาย ุ2-5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 40,000.- บาท 
หมายเหตุ   กรณีตอ้งการเดินทางโดยทีนงัชนัธุรกิจ ราคาเพมิท่านละ 22,000.- บาท 

 อตัราค่าบริการนีรวม  
•  ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย (TG)  
•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั และประกนัภยัทุกแห่ง  
•  ค่าทีพกั หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
•  ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• บริการนาํดืมวนัละ  ขวด 
•  ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ีคอยอานวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง  
•  ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนัเนือง  จากอุบติัเหตุ ไว้

ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 
• นาํหนกักระเป๋า 40 กิโลกรัม สาํหรับทีนงัชนัธุรกิจ และนาํหนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม สาํหรับทีนงัชนัประหยดั กรณีนาํหนกั

เกินจากทีกาํหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพมิ  
 
อตัราค่าบริการนีไม่รวม  
•  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  
•  ค่าปรับ สาหรับนาํหนกักระเป๋าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกาํหนดไว ้ 
•  ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทาํหนงัสือเดินทาง  
•  ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 2,500 เยน ตลอดการเดินทาง 
•  ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพมิ  
เงือนไขการชําระเงนิ  
• กรุณายนืยนัการเดินทาง และชาํระเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชวัโมงนบัจากการสาํรองทีนงั ท่านละ 20,000 บาท และกรุณา

แฟกซ์ หรือ อีเมลห์นา้พาสปอร์ตของผูเ้ดินทางเพอืทาํการจองทีนงั ในกรณีเดินทางชนัธุรกิจ มดัจาํท่านละ 30,000 บาท   
• ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทงัหมดก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 20 วนั  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านาํมนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพมิ หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวนัเดินทาง 
2.  บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  
3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทงัสิน หากวา่มีการนาํสิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสียดว้ย

เหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทงัในประเทศและต่างประเทศ ซึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างดา้วทีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ทีเหนือการณ์ควบคุม 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเทียวเอง 

6. เมือท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํหรือค่าทวัร์ทงัหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทงัหมด 
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ใบจองทวัร์ KYUSHU  HIGHLIGHT FREE & EASY 

29 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 

 

 

1. รายการทีจอง ................................................................................................................... 

 

2. ชือ / นามสกุล ผูจ้อง.......................................................................................................... 

 

3. ชือ / นามสกุล  ผูเ้ดินทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 

1. .................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................. 

4. .................................................................................................................. 

5. .................................................................................................................. 

6. .................................................................................................................. 

 

4. เบอร์ติดต่อ ................................................................................................................................. 

 

5. ทีอยูปั่จจุบนั (ทีติดต่อไดส้ะดวก) ................................................................................................... 

 

6. ประเภทห้องพกั 

6.1  ห้องพกัผูใ้หญ ่2 ท่าน  (TWN / DBL) ........ หอ้ง    

6.2  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 1 ผูใ้หญ ่ ....... หอ้ง 

6.3  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ ่ ....... หอ้ง (มีเตียง) 

6.4  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่  ....... ห้อง (ไม่มีเตียง) 

6.5 ห้องพกัผูใ้หญ ่3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ....... หอ้ง    

6.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL)    ....... หอ้ง     

 

7. อาหาร         ไม่ทานเนือววั ไม่ทานเนือหมู ไม่ทานสัตวปี์ก ทานมงัสวรัิติ 

อืนๆ ............................................................ 

 

8. เคยโดนปฎิเสธวซ่ีาหรือไม่ ไม่เคย เคย   ประเทศ .................................. 


