 บินตรงโดยสายการบินไทย (TG) // ทีพักดี โรงแรม ดาว
 พักโรงแรม NIKKO ใน HUIS TEN BOSCH ชมหมู่บา้ นฮอลแลนด์ อลังการกับเทศกาลประดับไฟที
ยิงใหญ่ทีสุ ดของญีปุ่ น ในธี ม Kingdom of Light ด้วยหลอดไฟกว่า ล้านดวง
 ขอพร ณ ศาลเจ้ ายูโทคุอินาริ (จากละครกลกิโมโน) ศาลเจ้ าเก่าแก่ของเมืองซากะ(Saga)
 เก็บความทรงจําดี ๆ ณ เมืองนางาซากิ กับคฤหาสน์ โกลฟ์ เวอร์ (มรดกโลก) สวนสันติภาพ เกาะเดจิมะ ฯลฯ
 ช้อปปิ งแบบจุใจที โทสึพรีเมียมเอาท์ เล็ต ย่ านเท็นจิน และฮากาตะในฟุคุโอกะ พร้อมช้ อปปิ ง Lucky BAG
วันเสาร์ ที 29 ธ.ค.61
22.30 น.

(1)

สนามบินสุ วรรณภูมิ (ประเทศไทย)

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชัน 4 หน้าเคาน์เตอร์ สายการบินไทย อินเตอร์ ประตู 3 แถว C โดยมี
เจ้าหน้าทีบริ ษทั คอยอํานวยความสะดวก และดําเนินการด้านเอกสารแก่ท่าน

วันอาทิตย์ ที 30 ธ.ค.61 (2)

กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ - เฮ้ าส์ เทนบอช

00.50 น.  เหิ นฟ้าสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยเทียวบินที TG 8082 (ใช้เวลาเดินทาง . ชม.)
08.20 น.
ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองทีใหญ่ทีสุ ดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญีปุ่ น เป็ นเมือง
ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิ ชย์ หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสื อเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
จากนันนําท่านสู่ เฮ้ าส์ เทนบอช (HUIS TEN BOSCH) “หมู่บ้านฮอลแลนด์ ” ของประเทศญีปุ่ น ทีได้
รวบรวมสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรมขนานแท้ของฮอลแลนด์ (เนเธอร์แลนด์) และชาวดัชท์ไว้ดว้ ยกัน ท่าน
สามารถถ่ายรู ปกับบรรยากาศรอบๆ กังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่ง
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ดอกกุหลาบ, ล่องเรื อชมบรรยากาศของเฮ้าส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรื อท่านทีชอบความตืนเต้นเชิ ญที
สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช ทีแบ่งออกเป็ นโซนต่างๆ โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht,
Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆ ทีน่าสนใจเช่น พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี, โรงภาพยนตร์
แบบ 4-5 มิติหลายโรง, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ล่องเรื อไปตามคลองทียาวกว่า 6 กิโลเมตร, ชมเมืองสไตล์ยโุ รป,
ขีจักรยานชมเมือง และล่องเรื อโจรสลัดของการ์ตูนดัง One Piece (รวมบัตรผ่านประตู และเล่นเครื องเล่นได้
ไม่จาํ กัด / 1 Day Passport)

(อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารคํา เพือให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื องเล่นต่าง ๆ อย่างจุใจ)



พักค้างคืน ณ โรงแรม NIKKO HUIS TEN BOSCH () หรื อเทียบเท่ า

วันจันทร์ ที 31 ธ.ค.61
07.30 น.
เช้า

เทียง
บ่าย

(3)
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เฮ้ าส์ เทนบอช – ซากะ – ศาลเจ้ ายูโทคุอนิ าริ – นางาซากิ - คฤหาสน์ โกลฟ์ เวอร์
- โบสต์ โออุระ เก่ าแก่ทสุี ดในญีปุ่ น(ถ่ ายรู ป) - สวนสั นติภาพ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ ายูโทคุอินาริ(Yutoku Inari Shrine) ศาลเจ้ าเก่าแก่ของเมืองซากะ(Saga) ทีมี
อายุหลายร้ อยปี โดยศาลเจ้ าแห่งนีเป็ นทีประทับของเทพเจ้ าศักดิสิทธิ
ให้ท่านได้ชมศาลเจ้ ายูโทคุอินาริ สร้างขึนในปี ค.ศ.
เป็ นศาลเจ้านิกายชิ นโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะ
ผูป้ กครองเมืองซากะ
ในสมัยเอโตะ เป็ น
ศาลเจ้าอินาริ ทีใหญ่
และสําคัญเป็ นอันดับ
ของประเทศญีปุ่ น
เชือกันว่าศาลเจ้าแห่ง
นีเป็ นทีประทับของ
เทพเจ้าศักดิสิ ทธิที
ประชาชนชาวญีปุ่ นต่างเคารพและนิ ยมมาสักการะขอพรเกียวกับความสําเร็ จด้านธุ รกิจ และความปลอดภัย
โดยด้านบนของศาลเจ้าแห่งนี เป็ นจุดชมวิวทีสวยงามอีกแห่ งหนึง จึงได้ถูกนํามาใช้เป็ นฉากในละครหลาย
เรื อง รวมถึงละคนไทยชือดังอย่าง เรื องกลกิโมโนอีกด้วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อนั ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็ นเมืองท่าทางการค้า จุดแรกเริ ม
ทีอารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ได้แพร่ เข้าสู่
ประเทศญีปุ่ นเมืออดีต นําชม คฤหาสน์ โกลฟ์ เวอร์
สไตล์ยุโรปทีสร้างโดย Mr. Thomas Glover ด้วย
ความชืนชอบบรรยากาศความสวยงามของเมือง
นางาซากิแต่ยงั คงความเป็ นอยูแ่ บบสกอตแลนด์
จึงได้คิดริ เริ มในการสร้างคฤหาสน์สไตล์ยโุ รป
ขึนมาในปี ค.ศ. 1863 จนได้รับ รางวัล Second
Class Order of the Rising Sun ในสมัยนัน แวะ
ถ่ายรู ป (ภายนอก) ของ โบสถ์ โออุระ (Oura
Catholic Church) ตังอยูใ่ กล้กบั สวนโกลฟ์ เวอร์ (Glover Garden) เป็ นโบสถ์คริ สตศาสนานิ กายคาทอลิก
สร้างขึนในช่วงปี ค.ศ. 1863 แล้วเสร็ จในปี ค.ศ. 1867 ซึ งเป็ นปี สุ ดท้ายของ
สมัยเอโดะ นับได้วา่ เป็ นโบสถ์ทีมีอายุเก่าแก่มากทีสุ ดในประเทศญีปุ่ นและ
ยังได้รับการยกย่องให้เป็ นสมบัติของชาติทีมีความเป็ นสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตกเพียงแห่งเดียวในญีปุ่ นอีกด้วย นําท่านชม สวนสั นติภาพ สร้างขึน
เพือระลึกถึงเหตุการณ์การทิงระเบิดปรมาณู เตือนใจชาวนางาซากิ ให้ระลึก
ถึงเหตุการณ์เมือครังสงครามโลกครัง ที 2 ในวันที 9 สิ งหาคม ค.ศ. 1945
ภายในสวนแห่งนี ได้สร้างอนุสาวรี ยร์ ู ปแบบต่างๆ เพือแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ และความ
สงบสุ ขของมนุษยชาติ อีกทังยังมีนาพุ
ํ
และแผ่นศิลาหิ นสี ดาํ ทีสร้างขึนเพือไว้อาลัยแด่ผเู ้ คราะห์ร้ายที
เสี ยชีวิต เนืองจากระเบิดปรมาณู และนําพุนีสร้างเพือไว้อาลัยแด่ผทู ้ ีขาดนํา ภายหลังจากทังเมืองเต็มไปด้วย
กัมมันตภาพรังสี
(อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย)



พักค้างคืน ณ โรงแรม NEW NAGASAKI () หรื อเทียบเท่าเทียบเท่ า

วันอังคารที 01 ม.ค.62 (4)
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นางาซากิ – เกาะเดจิมะ - สะพานแว่นตา – ไชน่ าทาวน์ – โทสึ พรีเมียมเอาท์ เล็ต
(ช้ อปปิ ง Lucky BAG) – ฟุคุโอกะ – ช้ อปปิ งเท็นจิน ( B / - / - )

08.00 น.
08.45 น.

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังเช็คเอาท์ นําท่านเดินทางไปชม สะพานแว่นตา มากาเนะบาชิ (Meganebashi
Brigde) หรื อทีรู้จกั ในอีกชือว่า “สะพานมากาเนะบาชิ” โดยชือของสะพาน
สามารถแปลตรงๆตัวว่ากระจกนันเอง สร้างขึนเมือปี ค.ศ. 1634 เพือทีจะไว้ใช้
แม่นานาคาจิ
ํ
มะ ลักษณะทีเป็ นรู ปครึ งวงกลม 2 วงติดกันเมือมองสะท้อนนําจะเห็น
เป็ นวงกลมเต็มวง 2 วง ทําให้มีรูปร่ างคล้ายๆ กับแว่นตา จึงกลายมาเป็ นชือเรี ยกทีคุน้ หูของคนส่ วนมาก ไม่
เพียงแค่ความโดดเด่นของตัวสะพานเท่านัน ทีนียังเป็ นสะพานหินสะพานแรกของประเทศญีปุ่ นอีกด้วย
นําท่านเทียวชม เกาะเดจิมะ ดัดแปลงจากโกดังเก่ามีแบบจําลองชุมชนในอดีต ซึ ง
เคยเป็ นชุมชนสําหรับพ่อค้าชาวต่างชาติทีจะ เข้ามาติดต่อค้าขายหลังจากทีญีปุ่ นได้มี
การปราบกบฏชิมมาบาระ และปิ ดประเทศผ่านมา 200 ปี ชุมชนเล็กๆ มีกาํ แพงและ
คูนาล้
ํ อมรอบ มีอาคารอยูห่ ลายหลังและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียว นอกจากนียังมี
อาคารแสดงนิ ทรรศการหลายหลัง โรงภาพยนตร์ทีบอกเล่าเรื องราวความเป็ นมา
ของอาณาจักรดัตช์ในแห่งนี ผูท้ ีได้นาํ เอาวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาในญีปุ่ น
นําท่านเทียวชม ย่านไชน่ าทาวน์ หรื อนางาซากิชินจิไชน่าทาวน์ ตังอยูท่ ีย่านชิ นจิมาจิ เมืองนา
งาซากิ เป็ น 1 ใน 3 แห่ ง ของชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ในญีปุ่ น ชมตึกรามบ้านเรื อน ซึงเปิ ดเป็ น
ร้านค้า ร้านอาหารจีน สิ งก่อสร้างต่าง ๆ ในชุมชม เช่น ศาลเจ้า วัด ซุม้ ประตู ทีถูกสร้างขึนตาม
แบบสถาปัตยกรรมจีน จนได้เวลาอันควร นําท่านเดินทางสู่ โทสึ พรี เมียมเอาท์เล็ต อิสระให้
ท่านได้ชอ้ ปปิ งที โทสึ พรีเมียมเอาท์ เล็ต เป็ นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซึงอาคารออกแบบใน
สไตล์แคลิฟอร์ เนียใต้ ทีได้รับความนิยมมากทีสุ ดในภูมิภาค คิวชู ให้ท่านสนุกสนานกับการ
เลือกซื อสิ นค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษสุ ด อาทิเช่น Adidas, Burberry, Coach, Dolce &
Gabbana ฯลฯ
ห้ามพลาด!! ช้อปปิ ง Lucky BAG (ถุงนําโชค) จากร้านค้าแบรนด์ต่าง ๆ ทีจัด
สิ นค้าของเขารวมอยูใ่ นถุงใบเดียว และจําหน่ายในราคาพิ เศษสุ ด ซึงจะทํา
เฉพาะในช่วงปี ใหม่ระหว่างวันที - มกราคมนี เท่านัน (อิสระอาหารกลางวัน
อัธยาศัย เพือให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งอย่างจุใจ)
ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการ
คมนาคม และธุรกิจต่างๆ เมืองทีโด่งดังมาจากอุตสาหกรรมผ้า
ไหม ฮากาตะโอริ และตุก๊ ตาดินฮากาตะ
ช้อปปิ ง - ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะ
เป็ นย่านทีเรี ยกว่าเป็ นหัวใจของเมืองฟุ
คุโอกะหรื อเกาะคิวชูเลยก็ได้ เรี ยกว่า
เป็ น Downtown Area ของเมืองฟุคุโอกะ โดยในบริ เวณนี จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน
และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยูม่ ากมาย เรี ยกว่าถ้าตังใจจะมาเดินช้อปปิ งซือของ
กันจริ งๆ วันเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้เลือกซื อหลากหลายชนิด ตังแต่เครื องใช้ไฟฟ้า
เสื อผ้าแบรนเนมด์ หนังสื อ เครื องสําอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย
(อิสระอาหารคําอัธยาศัย เพือให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งอย่างจุใจ)
 พักค้างคืน ณ โรงแรม CLIO COURT () หรื อเทียบเท่า
วันพุธที 02 ม.ค.62

(5)

ฟุคุโอกะ – ช้ อปปิ ง Lucky BAG ( B / - / - )
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08.00 น.
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ตลอดวัน เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อเดินเล่น ช้อปปิ งในย่านการค้าต่างๆ มีหวั หน้า
ทัวร์ให้คาํ แนะนําแก่ท่าน อาทิ
- ย่ านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็ นย่านทีเรี ยกว่าเป็ นหัวใจของเมืองฟุคุโอกะหรื อเกาะคิวชูเลยก็ได้
เรี ยกว่าเป็ น Downtown Area ของเมืองฟุคุโอกะ โดยในบริ เวณนีจะมีร้านรวง ถนนคน
เดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยูม่ ากมาย เรี ยกว่าถ้าตังใจจะมาเดินช้อปปิ งซือของ
กันจริ งๆ วันเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้เลือกซื อหลากหลายชนิด ตังแต่เครื องใช้ไฟฟ้า
เสื อผ้าแบรนเนมด์ หนังสื อ เครื องสําอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย
- คาแนล ซิตี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็ นศูนย์รวมร้านค้า และร้านอาหารขนาดใหญ่ตงอยู
ั ร่ ิ มนํา ภายในมี
การขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่ งนีด้วย นอกจากนันยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้าน
ตูเ้ กมส์ รวมทังโรงแรมอีก แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็ นพืนทีเปิ ดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และ
สี สันทีแปลกตาเพือให้ได้บรรยากาศทีน่าตืนตาตืนใจ ตรงกลางของคลองจําลองนี จะมีการ
แสดงนําพุแสงสี เสี ยง ตังแต่เปิ ดจนปิ ด ทุกๆ ครึ งชัวโมง มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทังร้านทีมี
เฉพาะในญีปุ่ น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริ การหลากหลายแบบทังอาหาร
ญีปุ่ น และอาหารชาติอืนๆ ในราคาทีไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะทีชัน 5 จะมี
ส่วนทีเรี ยกว่า ราเมน สเตเดียม ทีจะมีร้านราเมนทีมาจากส่ วนต่างๆ ของประเทศญีปุ่ น รวมทังราเมนสไตล์ฟุคุโอ
กะทีเรี ยกว่าฮากาตะราเมนด้วย

รายการแนะนํา

ศาลเจ้าดาไซฟุ

สวนสาธารณะริ มทะเล

โมโมชิ และหอคอยฟุกุโอกะ

วัดโทโชจิ

ย่านซุม้ ขายอาหารสไตล์ยาไต
ริ มแม่นาํ (Yatai Food Stall)

(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํา เพือสะดวกในการท่องเทียวของท่าน)
 พักค้างคืน ณ โรงแรม CLIO COURT () หรื อเทียบเท่า
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วันพฤหัสบดีที 03 ม.ค.62

(6)

ฟุคุโอกะ – ช้ อปปิ ง Lucky BAG *เต็มวัน* - กรุงเทพฯ ( B / - / )

08.00 น.
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ตลอดวัน เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อเดินเล่น ช้อปปิ งในย่านการค้าต่างๆ มีหวั หน้าทัวร์ให้คาํ แนะนําแก่ท่าน
- ย่ านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็ นย่านทีเรี ยกว่าเป็ นหัวใจของเมืองฟุคุโอกะหรื อเกาะคิวชูเลยก็ได้
เรี ยกว่าเป็ น Downtown Area ของเมืองฟุคุโอกะ โดยในบริ เวณนีจะมีร้านรวง ถนนคน
เดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยูม่ ากมาย เรี ยกว่าถ้าตังใจจะมาเดินช้อปปิ งซือของ
กันจริ งๆ วันเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้เลือกซื อหลากหลายชนิด ตังแต่เครื องใช้ไฟฟ้า
เสื อผ้าแบรนเนมด์ หนังสื อ เครื องสําอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย
- คาแนล ซิตี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็ นศูนย์รวมร้านค้า และร้านอาหารขนาดใหญ่ตงอยู
ั ร่ ิ มนํา ภายในมี
การขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่ งนีด้วย นอกจากนันยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้าน
ตูเ้ กมส์ รวมทังโรงแรมอีก แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็ นพืนทีเปิ ดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และ
สี สันทีแปลกตาเพือให้ได้บรรยากาศทีน่าตืนตาตืนใจ ตรงกลางของคลองจําลองนี จะมีการ
แสดงนําพุแสงสี เสี ยง ตังแต่เปิ ดจนปิ ด ทุกๆ ครึ งชัวโมง มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทังร้านทีมี
เฉพาะในญีปุ่ น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริ การหลากหลายแบบทังอาหาร
ญีปุ่ น และอาหารชาติอืนๆ ในราคาทีไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะทีชัน 5 จะมี
ส่ วนทีเรี ยกว่า ราเมน สเตเดียม ทีจะมีร้านราเมนทีมาจากส่ วนต่างๆ ของประเทศญีปุ่ น รวมทังราเมนสไตล์ฟุคุโอ
กะทีเรี ยกว่าฮากาตะราเมนด้วย
- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิ งแบบมุงหลังคาทีเก่าแก่ทีสุ ดของฟุคุโอกะ ตลอดทังสอง
ข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากว่าร้อยร้าน สิ นค้า
ก็มีเลือกซือมากมายประเภททังเสื อผ้า ของกิน ของใช้ ส่ วน
ใหญ่จะเป็ นสิ นค้าทัวๆ ไป ทีเด็ดของทีนีคือร้านทีมีสินค้าจาก
เต้าหู ้ มีทงมาสก์
ั
เต้าหู ท้ ีขึนชื อของทีนี และผลิตภัณฑ์นาเต้
ํ าหู ้
แท้ๆ ของฟุคุโอกะทีต้องลอง
- ช้อปขนมของฝากที สถานี Hakata ใครทีจะหาซือของฝาก หรื อชิมของอร่ อยแบบไม่ตอ้ งเดินทางไปไหนไกล ไป
หากันได้ทีสถานี Hakata ทีตึก Deito ซึ งเชือมต่ออยูก่ บั ตัวสถานีเลย ตึกนีมี 3 ชัน คือชันใต้ดิน ชัน 1 และชัน 2 โดย
ร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยูท่ ีชัน 1 มีทงโซนที
ั
เรี ยกว่า Hakata Souvenir Street บริ เวณนันยังมีช็อปเล็กๆ
อีกเพียบมีทงขนมหรื
ั
อของฝากยอดฮิตทัวๆ ไปไม่วา่ จะเป็ น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอืนๆ อีก
มากมาย - หรื อจะตามเสี ยง ดอง ดอง ดอง ดองกี ดองกีโฮเต้ ... เสี ยงเพลงสไตล์อนิเมะทีเปิ ดให้ลูกค้าคุน้ หูตลอดเวลา
สลับกับประกาศขอบคุณลูกค้าทีมาใช้บริ การของร้านเป็ นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็ นเสี ยงเพลงที
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะกับร้าน “ดองกีโฮเต้ ” หรื อทีหลายๆ คนเรี ยกกันว่า ร้านดองกี ร้านขายสิ นค้าอุปโภค-บริ โภค
ราคารวมภาษีแล้วสุ ดประหยัดของญีปุ่ น (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งอย่างเต็มที)
ห้ามพลาด!! ช้อปปิ ง Lucky BAG (ถุ งนําโชค) จากร้านค้าแบรนด์ต่าง ๆ ทีจัดสิ นค้าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และ
จําหน่ายในราคาพิเศษสุ ด ซึ งจะทําเฉพาะในช่วงปี ใหม่ระหว่างวันที - มกราคมนีเท่านัน
16.45 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบิน
19.00 น.
เหินฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทียวบิน TG 8085 (ใช้เวลาเดินทาง . ชม.)
23.00 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ............พร้อมความประทับใจ 
**************************
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อัตราค่ าบริการ สํ าหรับคณะอย่ างตํา 35 ท่าน
ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง)
ผูใ้ หญ่พกั ห้องเดียว
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริ ม
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
หมายเหตุ กรณีตอ้ งการเดินทางโดยทีนังชันธุ รกิจ ราคาเพิมท่านละ 22,000.- บาท
•
•
•
•
•
•
•
•

53,900.- บาท
62,600.- บาท
53,300.- บาท
40,000.- บาท

อัตราค่ าบริการนีรวม
ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนามั
ํ น และประกันภัยทุกแห่ง
ค่าทีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีได้ระบุไว้ในรายการ
บริ การนําดืมวันละ ขวด
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทีคอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนือง จากอุบตั ิเหตุ ไว้
ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
นําหนักกระเป๋ า 40 กิโลกรัม สําหรับทีนังชันธุรกิจ และนําหนักกระเป๋ า 30 กิ โลกรัม สําหรับทีนังชันประหยัด กรณี นาหนั
ํ ก
เกินจากทีกําหนด ทางสายการบินจะขอเรี ยกเก็บเงินเพิม

อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื องดืม นอกเหนื อจากรายการทัวร์ , ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าปรับ สาหรับนําหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว้
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทําหนังสื อเดินทาง
• ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,500 เยน ตลอดการเดินทาง
• ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม
เงือนไขการชําระเงิน
• กรุ ณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํา ภายใน 48 ชัวโมงนับจากการสํารองทีนัง ท่านละ 20,000 บาท และกรุ ณา
แฟกซ์ หรื อ อีเมล์หน้าพาสปอร์ ตของผูเ้ ดินทางเพือทําการจองทีนัง ในกรณี เดินทางชันธุรกิจ มัดจําท่านละ 30,000 บาท
• ค่าทัวร์ ส่วนทีเหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ทงหมดก่
ั
อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิ ทธิ การเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดิ นทาง
2. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากว่ามีการนําสิ งของผิดกฎหมาย หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื อมเสี ยด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรื อโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทังในประเทศและต่างประเทศ ซึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ
คนต่างด้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย หรื อเหตุการณ์ทีเหนือการณ์ควบคุม
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากเกิดสิ งของสู ญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรื อค่าทัวร์ ทงหมดแล้
ั
ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด
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ใบจองทัวร์ KYUSHU HIGHLIGHT FREE & EASY
29 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562
1. รายการทีจอง

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

2. ชือ / นามสกุล

ผูจ้ อง..........................................................................................................

3. ชือ / นามสกุล
ผูเ้ ดินทาง (เป็ นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ ต)
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
5. ..................................................................................................................
6. ..................................................................................................................
4. เบอร์ติดต่อ .................................................................................................................................
5. ทีอยูป่ ัจจุบนั (ทีติดต่อได้สะดวก) ...................................................................................................
6. ประเภทห้องพัก
6.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ........ ห้อง
6.2 ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 1 ผูใ้ หญ่ ....... ห้อง
6.3 ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่ ....... ห้อง (มีเตียง)
6.4 ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่ ....... ห้อง (ไม่มีเตียง)
6.5 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริ ม ....... ห้อง
6.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL)
....... ห้อง
7. อาหาร ไม่ทานเนือวัว
ไม่ทานเนือหมู
อืนๆ ............................................................

ไม่ทานสัตว์ปีก

8. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรื อไม่

เคย ประเทศ ..................................

ไม่เคย

ทานมังสวิรัติ

