นําท่านเทียวญีปุ่นตอนใต้ “เกาะคิวชู”
ั ัสเมืองแห่งมนต์เสน่ห ์ เมืองทีน่าอยูท
ี
สมผ
่ สุ
ี ดในเอเชย
COUNTDOWN KYUSHU



เทียว จ ังหว ัดซากะ ตังอยูร่ ะหว่างจังหวัดฟุกโุ อกะและจังหวัดนางาซากิ มีพนที
ื ทางตอนเหนือและตอนใต ้ที
ติดกับทะเลจึงเป็ นจังหวัดทีเต็มไปความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติท ีสวยงามและมีสภาพอากาศทีสดใส
เหมาะแก่การท่องเทียว



่ ี ใหม่ 2018 เฮา้ สเ์ ทนบอช
ชมการแสดงดอกไม ้ไฟ เฉลิมฉลองส่งท ้ายปี เก่าต ้อนรับเข ้าสูป



คฤหาสน์โ กลฟ์ เวอร์ มรดกการปฏิรู ป อุต สาหกรรมของญีปุ่ นสมั ย เมจิ มรดกโลกในปี 2015 โดยเป็ น
สถาปั ตยกรรมถูกสร ้างเมือปี 1863 จากวัสดุไม ้สไตล์ยโุ รปทีเก่าแก่ทสุ
ี ดในญีปุ่ นทียังหลงเหลืออยูใ่ นปั จจุบน
ั

กําหนดการเดินทาง : 29 ธ ันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562
เสาร์ 29 ธ.ค. 61
22.30 น.

กรุงเทพฯ

พร ้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน 4 หน ้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ ประตู 3 แถว C โดย
มีเจ ้าหน ้าทีบริษัท คอยอํานวยความสะดวก และดําเนินการด ้านเอกสารแก่ทา่ น

อาทิตย์ 30 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ – ฟุคโุ อกะ – คาราส ึ
00.50 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองฟุคโุ อกะ โดยเทียวบินที TG-8082

08.20 น.

ถึงสนามบิน เมืองฟุคโุ อกะ เมืองทีใหญ่ทสุ
ี ดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต ้สุดของประเทศญีปุ่ น เป็ น
เมือ งศู นย์ก ลางด ้านการค ้าพาณิ ช ย์ หลัง ผ่า นการตรวจลงตราหนั ง สือ เดินทาง และพิธ ีก ารศุ ล กากร
เรียบร ้อยแล ้ว

10.20 น.

นํ าท่านสู่ หอคอยฟูกุโอกะ Fukuoka Tower มีโครงสร ้างหลักเป็ นเหล็กออกแบบให ้สามารถรับมือ
กับแผ่นดินไหวขนาด 7 ริกเตอร์ได ้ และเป็ นสุดยอดแลนด์มาร์กของเมืองฟูกโุ อกะ และยังเป็ นจุดชมวิวที
สวยทีสุดของเมืองความสูงของหอคอยแห่งนี มีความสูง 234 เมตร เป็ นตึกทีสูงทีสุดของเมืองเชิญท่าน
ชมวิวทีจะสามารถชมได ้รอบทิศรอบทางแบบ 360 องศา ท่านสามารถชมวิวไปรอบๆ เห็นทะเลฮากาตะ
และตัวเมืองฟูกโุ อกะได ้สบายๆ

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน แบบพืนเมือง

13.30 น.

่ ด
ออกเดินทางสูจ
ุ ชมวิวคากามิยามะ

14.00 น.

นํ าท่านชมวิวพาโนราม่าของเมืองคาราสึ จากจุดชมวิวคากามิยามะ ท่านจะได ้เห็ นทีมีแนวต ้นสนคัน
ทะเลกับเมืองไว ้เพือกันทรายทีจะพัด เข ้ามาในเขตเมือ ง นอกจากนีคากามิยามะยังมีตํานานมากมาย
และยังเป็ นภูเขาทีถูกกล่าวถึงใน บทกวีของมันโยะชู ชือของภูเขานีเชือว่ามาจากการทีจินกูโคโกขึนไป
บนยอดเขา และพบกระจก (คากามิแปลว่ากระจก) นอกจากนีสถานทีแห่งนียังเคยเป็ นทีถ่ายทํ าซีรีย์ดัง
เรือง “STAY ซากะ.ฉั นจะคิดถึงเธอ” อีกด ้วย

14.30 น.

ออกเดินทางสู่ แหลมฮาโดะ เป็ นแหลมเล็กๆ ในเมืองคาราสึ

15.40 น.

นํ าท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของ ฮาโดะมิซากิ หรือ แหลมฮาโตะ (พ ้องเสียงกับคํ าว่า Heart ใน
ภาษาอังกฤษแต่อา่ นออกเสียงแบบญีปุ่ น) ถูกเรียนขานว่าเป็ นดินแดนศักดิสิทธิแห่งความรัก เป็ นแหลม
ทียืนออกมาจาก คาบสมุทรฮิงาชิมัตสึอรู ะ ทีนีมีทังอนุสรณ์หัวใจ, จุดชมวิวใต ้ทะเล, ทุ่งหน ้าเขียวขจีท ี
กว ้างใหญ่ และสวยงาม แหลมแห่งนียังมีหอสังเกตการณ์ใต ้ทะเลสีขาวโผล่พ ้นนํ าขึนมา สูง 20 เมตร
รัศมียาว 9 เมตร มีทา่ เรือยาว 86 เมตร เชือมต่อระหว่างอาคาร และแหลม

17.30 น.

นํ าท่านเดินทางเข ้าสู่ทพั
ี ก ณ เมืองคาราสึ เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นป
ิ ปอน กับการแช่ออนเซน นํ าแร่
ธรรมชาติแท ้ ทีผ่านความร ้อนใต ้พิภพ เพือผ่อนคลายความเมือยล ้า เลือดลมเดินดีขน
ึ เสริมสุขภาพให ้
กระปรีกระเปร่า ผิวพรรณสดใสมีนํามีนวล และช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด ้วย

19.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
พักที HOTEL & RESORTS SAGA KARATSU หรือเทียบเท่า

จ ันทร์ 31 ธ.ค. 61

คาราส ึ – เฮา้ สเ์ ทนบอช

08.00 น.

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม

08.45 น.

่ ลาดเชา้ โยบูโกะ หรือ Yobuko Morning Market
ออกเดินทางสูต

09.30 น.

นํ าท่านชมตลาดโยบูโกะ เป็ นตลาดเก่าแก่ทมี
ี มานานตังแต่ในช่วงปี ค.ศ. 1912 เป็ นหนึงในตลาดเช ้าที
ใหญ่ทสุ
ี ดของประเทศญีปุ่ น โดยมีความยาวถึง 200 เมตร และคับคังไปด ้วยแผงขายอาหารทะเลสด ๆ
อาหารแปรรูป ผัก และดอกไม ้สวย ๆ ทีมีขายให ้เลือกซือกันได ้อย่างเพลิดเพลิน

10.30 น.

นํ าท่านเดินทางสู่ เฮา้ สเ์ ทนบอช หมูบ
่ ้านฮอลแลนด์แห่งเดียวของญีปุ่ น เมืองชายทะเล ระหว่างทาง
แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12.45 น.

เชิญ ท่ า นเพลิด เพลิน กั บ เฮ า้ ส์เ ทนบอช “หมู่ บ า้ นฮอลแลนด์ ” ของประเทศญี ปุ่ น ที ได ร้ วบรวม
สถาปั ตยกรรม และศิลปกรรมขนานแท ้ของฮอลแลนด์ (เนเธอร์แลนด์) และชาวดั ชท์ไว ้ด ้วยกัน ท่าน
สามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ กังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม ้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นทุ่งดอกทิวลิป ,
ทุง่ ดอกกุหลาบ, ล่องเรือชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอชได ้อย่างสบายใจ หรือท่านทีชอบความตืนเต ้น
เชิญทีสวนสนุกเฮาเทนบอช ทีแบ่งออกเป็ นโซนต่างๆ 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art
Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกจ
ิ กรรมต่างๆ ทีน่าสนใจเช่น
ิ ปะ, ล่องเรือไปตามคลองที
พิพธิ ภัณฑ์หมีเท็ดดี, โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มิต ิ หลายโรง, พิพธิ ภัณฑ์ศล
ยาวกว่า 6 กิโลเมตรชมเมืองสไตล์ยโุ รป, ขีจักรยานชมเมือง และล่องเรือโจรสลัดของการ์ตูนดัง One
Piece
(รวมบัตรผ่านประตู และเล่นเครืองเล่นได ้ไม่จํากัด / 1 Day Passport)

คํา

รับประทานอาหารคํา

่ ท้ายปี เก่าต้อนร ับเข้าสูป
่ ี ใหม่ 2019
**พิเศษ** ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองสง
พักที NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL

อ ังคาร 1 ม.ค. 62

เฮา้ สเ์ ทนบอช – นางาซากิ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม

09.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่า ทางประวัตศ
ิ าสตร์ เป็ นเมืองท่าทางการค ้า
่ ปุ่ี นเมืออดีต
จุดแรกเริมทีอารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ได ้แพร่เข ้าสูญ

11.00 น.

แวะถ่ายรูป (ภายนอก) ของ โบสถ์โออุระ (Oura Catholic Church) ตังอยูใ่ กล ้กับสวนโกลฟเวอร์
(Glover Garden) เป็ นโบสถ์คริสตศาสนานิกายคาทอลิก สร ้างขึนในช่วงปี ค.ศ. 1863 แล ้วเสร็จในปี
ค.ศ. 1867 ซึงเป็ นปี สุดท ้ายของสมัยเอโดะ นับได ้ว่าเป็ นโบสถ์ทมี
ี อายุเก่าแก่มากทีสุดในประเทศญีปุ่ น
และยังได ้รับการยกย่องให ้เป็ นสมบัตข
ิ องชาติทมี
ี สถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกเพียงแห่งเดียวในญีปุ่ นอีก
ด ้วย
นํ าท่านชม คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ สไตล์ยุโรปทีสร ้างโดย Mr.Thomas Glover ด ้วยความชืนชอบ
บรรยากาศ ความสวยงามของเมืองนางาซากิ แต่ยงั คงความเป็ นอยู่ แบบสกอตแลนด์ จึงได ้ คิดริเริมใน
การสร ้าง คฤหาสน์ สไตล์ ยุโรป ขึนมาในปี ค.ศ. 1863 จนได ้รับ รางวัล Second Class Order of the
Rising Sun ในสมัยนัน

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.

ออกเดินทางสู่ พิพธิ ภัณท์ดาจิมะ ชุมชนเก่าของชาวโปรตุเกส

14.00 น.

นํ าท่านเทียวชม พิพธ
ิ ภ ัณฑ์เดจิมะ ดัดแปลงจากโกดังเก่า มีแบบจํ าลองชุมชนบนเกาะเดจิมะในอดีต
ซึงเคยเป็ นชุมชนสําหรับพ่อค ้าชาวต่างชาติทจะ
ี เข ้ามาติดต่อค ้าขายหลังจากทีญีปุ่ นได ้มีการปราบกบฏ
ชิมมาบาระ และปิ ดประเทศผ่านมา 200 ปี ชุมชนเล็กๆ มีกําแพง และคูนําล ้อมรอบมีอาคารอยูห
่ ลาย
หลัง ทางเข ้าออกมีเพียงทางเดียว นอกจากนียังมีอาคารแสดงนิทรรศการหลายหลัง โรงภาพยนตร์ท ี
บอกเล่าเรืองราวความเป็ นมาของอาณาจักรดัตช์ในแห่งนี ผู ้ทีได ้นํ าเอาวิทยาการสมัยใหม่เข ้ามาในญีปุ่ น

15.30 น.

ิ จิไชน่าทาวน์ ตังอยูท
นํ าท่านเทียวชมย่านไชน่าทาวน์ หรือนางาซากิชน
่ ย่
ี านชินจิมาจิ เมืองนางาซากิ
เป็ น 1 ใน 3 แห่งของชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ทประเทศญี
ี
ปุ่ น เชิญท่านเดินชมตึกรามบ ้านเรือน ซึงเปิ ด
เป็ นร ้านค ้า ร ้านอาหารจีน สิงก่อสร ้างต่าง ๆ ในชุมชม เช่น ศาลเจ ้า วัด ซุ ้มประตู ทีถูกสร ้างขึนตามแบบ
สถาปั ตยกรรมจีน
จากนันนํ าท่านชมสะพานแว่นตามากาเนะบาช ิ (Meganebashi Brigde) หรือทีรู ้จักในอีกชือว่า
“สะพานมากาเนะบาชิ” ตั งอยู่ ท ี ในตั ว เมือ งนางาซากิ โดยทีชือของสะพานอย่ า งมากาเนะบาชิ
(Meganebashi) นันสามารถแปลตรงๆตัวว่า กระจกนันเอง สะพานมากาเนะบาชิแห่งนีถูกสร ้างขึนเมือปี
ค.ศ. 1634 เพือทีจะไว ้ใช ้แม่นํานาคาจิมะ (Nakajima) ด ้วยลักษณะทีเป็ นรูปครึงวงกลม 2 วงติดกันเมือ
มองสะท ้อนนํ าจะเห็นเป็ นวงกลมเต็มวง 2 วง ทําให ้มีรป
ู ร่างคล ้ายๆ กับแว่นตา จึงกลายมาเป็ นชือเรียกที
คุ ้นหูของคนส่วนมาก ไม่เพียงแค่ความโดดเด่นของตัวสะพานเท่านันนะคะ ทีนียังเป็ นสะพานหินสะพาน
แรกของประเทศญีปุ่ นอีกด ้วย

17.00 น.

ออกเดินทางสู่ สถานีกระเช ้าลอยฟ้ า

17.30 น.

นํ าท่านขึน กระเชา้ ลอยฟ้า (Ropeway) ทีมีกระจกใสรอบทิศสามารถมองเห็นวิวได ้อย่างถ ้วนทัว ใช ้
่ ุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะยามะ ชมทัศนียภาพยาม
เวลาเดินทางจากสถานีสย
ู่ อดเขาเพียง 5 นาที สูจ
คํ าคืนทีสวยงามติด อับ ดั บหนึงในสามของโลก แสงไฟจากบ ้านเรือนทีตังเรียงรายกันอยู่บนเขา ส่อ ง
ประกายระยิบระยับตัดกับสีท ้องฟ้ าในยามคําคืนสวยงามจับใจ จนทําให ้ทีนีได ้รับรางวัลระดับโลกมาแล ้ว
นั กท่อ งเทียวสามารถชมวิว แบบ 360 องศาสูด อากาศเย็นฉํ าเข ้าปอดบนความสูง 333 เมตร นั บเป็ น
ประสบการณ์ทคุ
ี ณจะประทับใจไม่รู ้ลืม

19.00 น.

่ ถานีด ้านล่าง
นํ าท่านนังกระเช ้ากลับสูส

20.00 น.

รับประทานอาหารคํา
พักที NEW NAGASAKI HOTEL

พุธ 2 ม.ค. 62

นางาซากิ – ฟุคโุ อกะ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.

ออกเดินทางสู่ สวนสันติภาพ

09.30 น.

ั ภาพ สร ้างขึนเพือระลึกถึงเหตุการณ์การทิงระเบิดปรมาณู เตือนใจชาวนางาซากิ
นํ าท่านชม สวนสนติ
ให ้ระลึกถึงเหตุการณ์เมือครังสงครามโลกครัง ที 2 เมือวันที 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแห่งนี
ได ้สร ้างอนุ ส าวรียร์ ูปแบบต่า งๆ เพือแสดงให ้เห็ น ถึง สั ญลั ก ษณ์แห่ งสันติภาพ และความสงบสุขของ
มนุษยชาติ อีกทังยังมีนําพุ และแผ่นศิลาหินสีดํา ทีสร ้างขึนเพือไว ้อาลัยแด่ผู ้เคราะห์ร ้ายทีเสียชีวต
ิ นือง
จากระเบิด ปรมาณู และนํ าพุ นี สร า้ งเพื อไว อ
้ าลั ย แด่ ผู ท
้ ีขาดนํ าภายหลั ง จากทั งเมือ งเต็ ม ไปด ว้ ย
กัมมันตภาพรังสี

10.00 น.

ออกเดินทางสู่ โรงงานสาเก

11.10 น.

นํ าท่านชม โรงงานสาเก Taiheizan Sake Brewery ประวัตค
ิ วามเป็ นมาของการกลันเหล ้าสาเก
ชมโรงกลั นฯ และชิม สาเกฟรี ดั งนั นหากคุณกํ า ลั งมองหาของฝากให ้ใครสัก คน ทีนีจะไม่ทํ า ให ้คุ ณ
ผิดหวังอย่างแน่นอน

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
หลังอาหารกลางวัน ออกเดินทางสู่ โทสึพรีเมียมเอาท์เล็ต
ึ รีเมียมเอาท์เล็ ต เป็ นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซงอาคารออกแบบในสไตล์
ึ
เชิญท่านช ้อปปิ งที โทสพ
แคลิฟอร์เนียใต ้ ทีได ้รับความนิยมมากทีสุดในภูมภ
ิ าค คิวชู ให ้ท่านสนุ กสนานกับการเลือกซือสินค ้าแบ
รนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษสุด อาทิเช่น Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ
้ ปปิ งถุงโชคดี หรือ ล ักกีแบค จากร้านค้า แบรนด์ตา
ิ ค้า ของเขา
ห้ามพลาด!! ชอ
่ ง ๆ ทีจ ัดสน
ึ
รวมอยูใ่ นถุงใบเดียว และจําหน่ายในราคาพิเศษสุด ซงจะทํ
าเฉพาะในช่วงปี ใหม่ระหว่างว ันที
1-3 มกราคมนีเท่านน
ั

17.30 น.

ออกเดิน ทางสู่ เมือ งฟุ คุโ อกะ ศูน ย์ก ลางแห่ ง การคมนาคม และธุร กิจต่ า งๆ เมือ งทีโด่ งดั ง มาจาก
อุตสาหกรรมผ ้าไหม ฮากาตะโอริ และตุ๊กตาดินฮากาตะ

18.00 น.

รับประทานอาหารคํา
พักที NISHITETSU GRAND HOTEL

พฤห ัสฯ 3 ม.ค. 62 ฟุคโุ อกะ – กรุงเทพฯ
08.00 น.

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม

ตลอดวัน

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่น ช ้อปปิ งในย่านการค ้าต่างๆ โดยมีหวั หน ้าทัวร์ให ้คําแนะนํ า
แก่ทา่ น
- ย่านเท็ นจิน (Tenjin) อาจจะเป็ นย่า นทีเรียกว่ า เป็ นหั วใจของเมือ งฟูกุโอกะหรือ เกาะคิวชูเลยก็ ได ้
เรียกว่าเป็ น Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณนีจะมีร ้านรวง ถนนคนเดิน และห ้าง
ใหญ่ๆ มารวมตั ว กันอยู่ม ากมาย เรียกว่าถ ้าตังใจจะมาเดินช ้อปปิ งซือของกันจริงๆ วัน เดียวก็ ไม่พอ มี
สินค ้าให ้เลือกซือหลากหลายชนิด ตังแต่เครืองใช ้ไฟฟ้ า เสือผ ้า แบรนเนมด์ หนั งสือ เครืองสําอางค์
ต่างๆ รวมไปถึงร ้านอาหารอีกมากมาย
ิ ี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็ นศูนย์รวมร ้านค ้า และร ้านอาหารขนาดใหญ่ตังอยู่
- คาแนล ซต
ริมนํ า ภายในมีการขุดคลองให ้ไหลผ่านใจกลางห ้างแห่งนีด ้วย นอกจากนันยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร
ร ้านตู ้เกมส์ รวมทังโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให ้เป็ นพืนทีเปิ ดโล่งๆ กว ้างๆ มีรูปทรง และสีสันที
แปลกตาเพือให ้ได ้บรรยากาศทีน่าตืนตาตืนใจ ตรงกลางของคลองจํ าลองนีจะมีการแสดงนํ าพุแสงสี
เสียง ตังแต่เปิ ดจนปิ ด ทุกๆ ครึงชัวโมง มีร ้านค ้ามากกว่า 250 ร ้าน ทังร ้านทีมีเฉพาะในญีปุ่ น และร ้านมา
จากต่างประเทศ มีร ้านอาหารให ้บริการหลากหลายแบบทังอาหารญีปุ่ น และอาหารชาติอนๆ
ื ในราคาที
ไม่ได ้แพงกว่าข ้างนอกมากนัก โดยเฉพาะทีชัน 5 จะมีสว่ นทีเรียกว่า ราเมน สเตเดียม ทีจะมีร ้านราเมน
ทีมาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญีปุ่ น รวมทังราเมนสไตล์ฟค
ุ โุ อกะทีเรียกว่าฮากาตะราเมนด ้วย
- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช ้อปปิ งแบบมุงหลังคาทีเก่าแก่ทสุ
ี ดของฟุคุโอกะ
ตลอดทังสองข ้างทางเดิน ยาว 400 เมตร เต็ มไปด ้วยร ้านค ้ากว่าร ้อยร ้าน สินค ้าก็ ม เี ลือ กซือมากมาย
ิ ค ้าจาก
ประเภททังเสือผ ้า ของกิน ของใช ้ ส่วนใหญ่จะเป็ นสินค ้าทัวๆ ไป ทีเด็ดของทีนีคือร ้านทีมีสน
เต ้าหู ้ มีทงมาสก์
ั
เต ้าหู ้ทีขึนชือของทีนี และผลิตภัณฑ์นําเต ้าหู ้แท ้ๆ ของฟุกโุ อกะทีต ้องลอง
- ช ้อปขนมของฝากที สถานี Hakata ใครทีจะหาซือของฝาก หรือชิมของอร่อยแบบไม่ต ้องเดินทาง
ไปไหนไกล ไปหากันได ้ทีสถานี Hakata ทีตึก Deito ซึงเชือมต่ออยูก
่ ับตัวสถานีเลย ตึกนีมี 3 ชัน คือ
ชันใต ้ดิน ชัน 1 และชัน 2 โดยร ้านขนม ร ้านของฝากนานาชนิดจะอยูท
่ ชั
ี น 1 มีทงโซนที
ั
เรียกว่า Hakata
็ ปเล็กๆ อีกเพียบมีทังขนมหรือของฝากยอดฮิตทัวๆ ไปไม่ว่าจะเป็ น
Souvenir Street บริเวณนันยังมีชอ
ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอืนๆ อีกมากมาย
- หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี ดองกีโฮเต ้ ... เสีย งเพลงสไตล์อนิเมะทีเปิ ดให ้ลูกค ้าคุ ้นหู
ตลอดเวลา สลั บ กับประกาศขอบคุ ณลูกค ้าทีมาใช ้บริการของร ้านเป็ นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึง
ภาษาไทย เป็ นเสียงเพลงทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะกับร ้าน “ดองกีโฮเต้” หรือทีหลายๆ คนเรียกกันว่า
ร ้านดองกี ร ้านขายสินค ้าอุปโภค-บริโภคราคารวมภาษี แล ้วสุดประหยัดของญีปุ่ น
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือให ้ท่านได ้ช ้อปปิ งอย่างเต็มที)

16.45 น.

่ นามบิน
ออกเดินทางสูส

19.00 น.

่ รุงเทพฯ โดยเทียวบิน TG-8085
ออกเดินทางกลับสูก

23.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
-///////////////////////////-

อ ัตราค่าบริการ สําหร ับคณะอย่างตํา 35 ท่าน
ผู ้ใหญ่พักห ้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห ้อง)

58,900.- บาท

ผู ้ใหญ่พักห ้องเดียว

72,700.- บาท

เด็กอายุ 6 – 11 ปี พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

58,300.- บาท

เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม

41,500.- บาท

หมายเหตุ กรณีต ้องการเดินทางโดยทีนังชันธุรกิจ ราคาเพิมท่านละ 22,000.- บาท
อ ัตราค่าบริการนีรวม
ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
ค่าภาษี สนามบิน, ภาษี นํามัน และประกันภัยทุกแห่ง
ค่าทีพัก ห ้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข ้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีได ้ระบุไว ้ในรายการ
ค่าใช ้จ่ายของมัคคุเทศก์ทคอยอานวยความสะดวกให
ี
้กับท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัตเิ หตุในระหว่างการเดิน ทางในวงเงิน ท่า นละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนือง จาก
อุบต
ั เิ หตุ ไว ้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
• นํ าหนั กกระเป๋ า 40 กิโลกรั ม สํ าหรั บทีนั งชันธุรกิจ และนํ าหนั กกระเป๋ า 30 กิโลกรัม สํ าหรั บทีนั งชันประหยัด กรณี
นํ าหนักเกินจากทีกําหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิม
•
•
•
•
•
•
•

อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
• ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต ้น
• ค่าปรับ สาหรับนํ าหนั กกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว ้
• ค่าธรรมเนียมวีซา่
• ค่าทําหนั งสือเดินทาง
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,500 เยน ตลอดการเดินทาง
• ค่าภาษี หก
ั ณ ทีจ่าย และค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
เงือนไขการชําระเงิน
• กรุณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํ า ภายใน 48 ชัวโมงนั บจากการสํารองทีนัง ท่านละ 20,000.- บาท และ
กรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์ห น ้าพาสปอร์ตของผู ้เดินทางเพือทํ าการจองทีนั ง ในกรณีเดินทางชันธุรกิจ มัดจํ าท่านละ
30,000 บาท
• ค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทังหมดก่อนการเดินทาง อย่างน ้อย 20 วัน
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท ้วง, การนั ดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
่ ไปในทางเสือมเสียด ้วย
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากว่ามีการนํ าสิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสอ
เหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข ้าเมืองพิจารณาแล ้ว หรือโดนปฎิเสธการเข ้าเมืองทังในประเทศและต่างประเทศ
ซึงอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข ้าเมืองให ้กับชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด ้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ทเหนื
ี
อการณ์ควบคุม
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชํ าระค่ามัด จํ าหรือค่า ทัว ร์ทังหมดแล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไขข ้อตกลงต่างๆ
ทังหมด

