
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 เที่ยว จังหวดัซากะ ต้ังอยู่ระหว่างจังหวัดฟุกุโอกะและจังหวัดนางาซากิ มีพ้ืนที่ทางตอนเหนือและตอนใต้ที่ติดกับ
ทะเลจึงเป็นจังหวัดที่เตม็ไปความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามและมีสภาพอากาศที่สดใสเหมาะแก่การ

ทอ่งเที่ยว  

 ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2018 เฮา้สเ์ทนบอช 

 คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ มรดกการปฏิรูปอุตสาหกรรมของญ่ี ปุ่นสมัยเมจิ มรดกโลกในปี 2015 โดยเป็น

สถาปัตยกรรมถูกสร้างเม่ือปี 1863 จากวัสดุไม้สไตล์ยุโรปที่เก่าแก่ที่สดุในญ่ีปุ่นที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน 

 

 

เสาร ์29 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ 

22.30 น. พร้อมกนัที่ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู ช้ัน 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อนิเตอร์ 

ประตู 3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอ านวยความสะดวก และด าเนินการ

ด้านเอกสารแก่ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

อาทิตย ์30 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คาราสึ  

00.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG-8082 

08.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สดุของ

ประเทศญ่ีปุ่นเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลังผ่านการตรวจลงตรา

หนังสือเดินทาง และพิธกีารศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

10.20 น. น าทา่นสู่ หอคอยฟูกุโอกะ Fukuoka Tower  

 มีโครงสร้างหลักเป็นเหลก็ออกแบบให้สามารถ 

 รับมือกบัแผ่นดินไหวขนาด 7 ริกเตอร์ได้    

 และเป็นสดุยอดแลนด์มาร์กของเมืองฟูกุโอกะ  

 และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองความสูง 

 ของหอคอยแห่งน้ี มีความสูง 234 เมตร  

 เป็นตึกที่สูงที่สดุของเมืองเชิญทา่นชมวิว 

 ที่จะสามารถชมได้รอบทศิรอบทางแบบ 360 องศา ทา่นสามารถชมวิวไปรอบๆ 

เหน็ทะเลฮากาตะและตัวเมืองฟูกุโอกะได้สบายๆ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้ นเมอืง 

13.30 น. ออกเดินทางสู่จุดชมวิวคากามิยามะ  

14.00 น. น าท่านชมวิวพาโนราม่าของเมืองคาราส ึจาก จุดชมวิวคากามยิามะ  

 ท่านจะได้เหน็ที่มีแนวต้นสนค่ันทะเลกบัเมืองไว้เพ่ือกนัทรายที่จะพัดเข้ามาในเขตเมือง

นอกจากน้ีคากามิยามะยังมีต านานมากมาย และยังเป็นภเูขาที่ถูกกล่าวถงึในบทกวีของ

มันโยะชู ช่ือของภเูขาน้ีเช่ือว่ามาจากการที่จินกูโคโกขึ้นไปบนยอดเขา และพบกระจก 

(คากามิแปลว่ากระจก) นอกจากน้ีสถานที่แห่งน้ียังเคยเป็นที่ถ่ายท าซ่ีร่ีย์ดัง เร่ือง 

“STAY ซากะ..ฉันจะคิดถงึเธอ” อกีด้วย 

14.30 น. ออกเดินทางสู่ แหลมฮาโดะ เป็นแหลมเลก็ๆ ในเมืองคาราสึ  

15.40 น. น าทา่นชมทศันียภาพอนังดงามของ ฮาโดะมิซากิ หรือ แหลมฮาโตะ  

 (พ้องเสียงกบัค าว่า Heart ในภาษาองักฤษแต่อ่านออกเสยีงแบบญ่ีปุ่น)  

 ถูกเรียกขานว่าเป็นดินแดนศักด์ิสทิธิ์แห่งความรัก เป็นแหลมที่ย่ืนออกมาจาก

คาบสมุทรฮิงาชิมัตสอึูระที่น่ีมีทั้งอนุสรณ์หัวใจ, จุดชมวิวใต้ทะเล,  

 ทุง่หน้าเขียวขจีที่กว้างใหญ่ และสวยงาม แหลมแห่งน้ียังมีหอสงัเกตการณ์ใต้ทะเลสี

ขาวโผล่พ้นน า้ขึ้นมา สงู 20 เมตร รัศมียาว 9 เมตร มีทา่เรือยาว 

 86 เมตร เช่ือมต่อระหว่างอาคาร และแหลม  

17.30 น. น าทา่นเดินทางเข้าสู่ทพัีก ณ เมืองคาราสึ  

 เชิญทา่นพักผ่อนสไตล์นิปปอน กบัการแช่ออนเซนน า้แร่ธรรมชาติแท้  

 ผ่านความร้อนใต้พิภพเพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า  

 เลือดลมเดินดีข้ึนเสริมสุขภาพให้กระปร่ีกระเปร่า  

 ผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผาผลาญ 

 ของร่างกาย ให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอศัจรรย์ 

 แห่งการอาบน า้แร่แบบญ่ีปุ่นน้ี ว่าทา่นมาไม่ถึงญ่ีปุ่น! 



 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พกัที ่  HOTEL & RESORTS SAGA KARATSU หรือเทียบเท่า  

จนัทร ์31 ธ.ค. 61 คาราสึ – เฮา้สเ์ทนบอช  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.45 น. ออกเดินทางสู่ ตลาดเชา้โยบูโกะ หรือ Yobuko Morning Market  

09.30 น. น าทา่นชมตลาดโยบูโกะ เป็นตลาดเก่าแก่ที่มีมานานต้ังแต่ในช่วงปี ค.ศ. 1912 เป็นหน่ึง

ในตลาดเช้าที่ใหญ่ที่สดุของประเทศญ่ีปุ่น โดยมีความยาวถึง 200 เมตร และคับคั่งไปด้วย

แผงขายอาหารทะเลสดๆ อาหารแปรรูป ผัก และดอกไม้สวย ๆ ที่มีขายให้เลือกซ้ือกันได้

อย่างเพลิดเพลิน 

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เฮา้สเ์ทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์แห่งเดียวของญ่ีปุ่น เมืองชายทะเล 

ระหว่างทางแวะรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

12.45 น. เชิญท่านเพลิดเพลินกบั เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญ่ีปุ่น ที่ได้

รวบรวมสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมขนานแท้ของฮอลแลนด์ (เนเธอร์แลนด์) และ

ชาวดชัทไ์ว้ด้วยกนั  

 ท่านสามารถถ่ายรูปกบับรรยากาศรอบๆ กงัหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นทุ่งดอกทวิลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ, ล่องเรือชมบรรยากาศของเฮาสเ์ทนบอช ได้

อย่างสบายใจหรือท่านที่ชอบความต่ืนเต้น เชิญที่สวนสนุกเฮาเทนบอช ที่แบ่งออกเป็น

โซนต่างๆ 6 โซนคอื Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, 

Breukelen และ Nieuwstad มีกจิกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเช่น พิพิธภัณฑห์มีเทด็ด้ี, โรง

ภาพยนตร์แบบ 4-5 มิติ หลายโรง, พิพิธภัณฑศ์ิลปะ, ล่องเรือไปตามคลองที่ยาวกว่า 

6 กโิลเมตรชมเมืองสไตล์ยุโรป, ขี่จักรยานชมเมือง และล่องเรือโจรสลัดของการ์ตูนดัง 

One Piece   

 (รวมบตัรผ่านประตู และเล่นเครือ่งเล่นไดไ้ม่จ ากดั / 1 Day Passport)  

    

 ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า  

**พเิศษ** ชมการแสดงดอกไมไ้ฟ เฉลิมฉลองส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัเขา้สู่ปีใหม่ 2019 

 พกัที ่  NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL  

   

องัคาร 1 ม.ค. 62 เฮา้สเ์ทนบอช – นางาซากิ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.30 น. ออกเดินทางสู่  เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อนัทรงคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ เป็น

เมืองทา่ทางการค้า จุดแรกเร่ิมที่อารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ได้แพร่เข้าสู่ญ่ีปุ่นเมือ

อดีต  

11.00 น. แวะถ่ายรูป (ภายนอก) ของ โบสถโ์ออุระ (Oura Catholic Church)  

 ตั้งอยู่ใกล้กบัสวนโกลฟเวอร์ (Glover Garden)  

 เป็นโบสถ์คริสตศาสนานิกายคาทอลิก  



 

 สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1863 แล้วเสรจ็ในปี  

 ค.ศ. 1867 ซ่ึงเป็นปีสดุท้ายของสมัยเอโดะ  

 นับได้ว่าเป็นโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่มากที่สดุ 

 ในประเทศญ่ีปุ่น และยังได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติที่มีสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวันตกเพียงแห่งเดียวในญ่ีปุ่นอกีด้วย 

น าทา่นชม คฤหาสนโ์กลฟ์เวอร ์สไตล์ยุโรปที่สร้างโดย Mr.Thomas Glover 

ด้วยความช่ืนชอบ บรรยากาศ ความสวยงามของเมืองนางาซาก ิแต่ยังคงความ

เป็นอยู่ แบบสกอตแลนด์ จึงได้คิดริเร่ิมในการสร้าง คฤหาสน์ สไตล์ ยุโรป ขึ้นมาใน

ปีค.ศ. 1863 จนได้รับ รางวัล Second Class Order of the Rising Sun ในสมัยน้ัน 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน     

13.30 น. ออกเดินทางสู่ พิพิธภัณทด์าจิมะ ชุมชนเก่าของชาวโปรตุเกส   

14.00 น. น าท่านเที่ยวชม พิพิธภณัฑเ์ดจิมะ ดัดแปลงจากโกดังเก่ามีแบบจ าลองชุมชนบน

เกาะเดจิมะในอดีต ซ่ึงเคยเป็นชุมชนส าหรับพ่อค้าชาวต่างชาติที่จะเข้ามาติดต่อ

ค้าขายหลังจากที่ญ่ีปุ่นได้มีการปราบกบฏชิมมาบาระและปิดประเทศผ่านมา 200 ปี 

ชุมชนเลก็ๆ มีก าแพง และคูน า้ล้อมรอบมีอาคารอยู่หลายหลัง ทางเข้าออกมีเพียง

ทางเดียวนอกจากน้ียังมีอาคารแสดงนิทรรศการหลายหลัง โรงภาพยนตร์ที่บอกเล่า

เร่ืองราวความเป็นมาของอาณาจักรดัตช์ในแห่งน้ี ผู้ที่ได้น าเอาวิทยาการสมัยใหม่

เข้ามาในญ่ีปุ่น 

15.30 น. น าทา่นเที่ยวชม ย่านไชน่าทาวน ์ หรือนางาซากชิินจิไชน่าทาวน์ ต้ังอยู่ที่ย่านชินจิมาจิ 

เมืองนางาซาก ิเป็น 1 ใน 3 แห่งของชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ที่ประเทศญ่ีปุ่น เชิญทา่น

เดินชมตึกรามบ้านเรือน ซ่ึงเปิดเป็นร้านค้า ร้านอาหารจีน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในชุมชม 

เช่น ศาลเจ้า วัด ซุ้มประตู ที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมจีน 

 จากน้ันน าท่านชม สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ (Meganebashi Brigde) หรือที่

รู้จักในอกีช่ือว่า “สะพานมากาเนะบาชิ”  

 ต้ังอยู่ที่ในตัวเมืองนางาซาก ิโดยที่ช่ือของสะพาน 

 อย่างมากาเนะบาชิ (Meganebashi)  

 น้ันสามารถแปลตรงๆตัวว่า กระจกน่ันเอง  

 สะพานมากาเนะบาชิ แห่งน้ีถูกสร้างขึ้นเมื่อ 

 ปี ค.ศ. 1634 เพ่ือที่จะไว้ใช้แม่น า้นาคาจิมะ 

 (Nakajima) ด้วยลักษณะที่เป็นรูปคร่ึงวงกลม 2 วงติดกันเม่ือมองสะท้อนน ้าจะเห็น

เป็นวงกลมเตม็วง 2 วง ท าให้มีรูปร่างคล้ายๆ กับแว่นตา จึงกลายมาเป็นช่ือเรียกที่

คุ้นหูของคนส่วนมาก ไม่เพียงแค่ความโดดเด่นของตัวสะพานเทา่น้ันนะคะ ที่น่ียังเป็น

สะพานหินสะพานแรกของประเทศญ่ีปุ่นอกีด้วย 

17.00 น. ออกเดินทางสู่ สถานีกระเช้าลอยฟ้า  

17.30 น. น าท่านขึ้น กระเชา้ลอยฟ้า (Ropeway) ที่มีกระจกใสรอบทศิสามารถมองเหน็วิวได้

อย่างถ้วนทั่ว ใช้เวลาเดินทางจากสถานีสู่ยอดเขาเพียง 5 นาที สู่จุดชมวิวบน ยอด



 

เขาอินาสะยามะ ชมทัศนียภาพยามค ่าคืนที่สวยงามติดอับดับหน่ึงในสามของโลก 

แสงไฟจากบ้านเรือนที่ต้ังเรียงรายกนัอยู่บนเขา 

 ส่องประกายระยิบระยับตัดกับสท้ีองฟ้าในยามค ่าคืนสวยงามจับใจจนท าให้ที่น่ีได้รับ

รางวัลระดับโลกมาแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวแบบ 360 องศาสูดอากาศเยน็

ฉ ่าเข้าปอดบนความสงู 333 เมตร นับเป็นประสบการณ์ที่คุณจะประทบัใจไม่รู้ลืม  

19.00 น. น าทา่นน่ังกระเช้ากลับสู่สถานีด้านล่าง  

20.00 น. รับประทานอาหารค า่  

 พกัที่   NEW NAGASAKI HOTEL  

พุธ 2 ม.ค. 62 นางาซากิ – ฟุคุโอกะ    

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. ออกเดินทางสู่ สวนสนัติภาพ 

09.30 น. น าท่านชม สวนสนัติภาพ สร้างขึ้ นเพ่ือระลึกถึงเหตุการณ์การทิ้ งระเบิดปรมาณ ู

เตือนใจชาวนางาซาก ิให้ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อคร้ังสงครามโลกคร้ัง ที่ 2 เม่ือวันที่ 9 

สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแห่งน้ีได้สร้างอนุสาวรีย์รูปแบบต่างๆ เพ่ือแสดง

ให้เหน็ถึงสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ และความสงบสุขของมนุษยชาติ อีกทั้งยังมีน า้พุ 

และแผ่นศิลาหินสดี าที่สร้างข้ึนเพ่ือไว้อาลัย 

 แด่ผู้เคราะห์ร้ายที่เสยีชีวิต น่ืองจากระเบิดปรมาณ ูและน า้พุน้ีสร้างเพ่ือไว้อาลัยแด่ผู้

ที่ขาดน า้ภายหลังจากทั้งเมืองเตม็ไปด้วยกัมมันตภาพรังส ี

10.00 น. ออกเดินทางสู่ โรงงานสาเก  

11.10 น. น าทา่นชม โรงงานสาเก Taiheizan Sake Brewery  

 ประวัติความเป็นมาของการกล่ันเหล้าสาเก ชมโรงกล่ันฯ  

 และชิมสาเกฟรี  ดังน้ันหากคุณก าลังมองหาของาากให้ใครสกัคน  

 ที่น่ีจะไม่ท าให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน 

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  

 หลังอาหารกลางวัน ออกเดินทางสู่ โทสพึรีเม่ียมเอาทเ์ลต็ 

 เชิญท่านช้อปป้ิงที่ โทสึพรีเมีย่มเอาทเ์ล็ต เป็นเอาทเ์ลต็มอลล์ขนาดใหญ่ซ่ึงอาคาร

ออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 

 ในภมิูภาค คิวชู ให้ท่านสนุกสนานกบัการเลือกซ้ือสนิค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลด

พิเศษสดุ อาทเิช่น  Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ 

 ( หา้มพลาด!! ชอ้ปป้ิงถุงโชคดี หรือ ลกักี้ แบค จากรา้นคา้แบรนดต่์าง ๆ ทีจ่ดั

สินคา้ของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจ าหน่ายในราคาพเิศษสุด ซ่ึงจะท าเฉพาะ

ในช่วงปีใหม่ระหว่างวนัที ่1-3 มกราคมนี้ เท่านั้น ) 

17.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม และธุรกจิต่างๆ เมืองที่

โด่งดังมาจากอุตสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะโอริ และตุก๊ตาดินฮากาตะ 

18.00 น. รับประทานอาหารค า่  

 พกัที ่  NISHITETSU GRAND HOTEL  



 

พฤหสัฯ 3 ม.ค. 62 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ตลอดวัน เชิญท่านพักผ่อนตามอธัยาศัย หรือเดินเล่น ช้อปป้ิงในย่านการค้าต่างๆ โดยมีหัวหน้า

ทวัร์ให้ค าแนะน าแก่ท่าน  

 - ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะ

คิวชูเลยกไ็ด้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณน้ีจะมี

ร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกนัอยู่มากมาย เรียกว่าถ้าตั้งใจจะมา

เดินช้อปป้ิงซ้ือของกนัจริงๆ วันเดียวกไ็ม่พอ มีสนิค้าให้เลือกซ้ือหลากหลายชนิด 

ตั้งแต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสอื เคร่ืองส าอางค์ต่างๆ รวมไปถงึ

ร้านอาหารอีกมากมาย  

 - คาแนล ซิต้ี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร้านค้า และร้านอาหาร

ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน า้ ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งน้ีด้วย 

นอกจากน้ันยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส ์ รวมทั้งโรงแรมอกี 2 แห่ง ถูก

ออกแบบมาให้เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสสีนัที่แปลกตาเพ่ือให้ได้

บรรยากาศที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ ตรงกลางของคลองจ าลองน้ีจะมีการแสดงน า้พุแสงสเีสยีง 

ต้ังแต่เปิดจนปิด ทุกๆ คร่ึงช่ัวโมง มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มีเฉพาะใน

ญ่ีปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทั้งอาหาร

ญ่ีปุ่น และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ช้ัน 5 

จะมีส่วนที่เรียกว่า ราเมน สเตเด่ียม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศ

ญ่ีปุ่น รวมทั้งราเมนสไตล์ฟุคุโอกะที่เรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย  

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปป้ิงแบบมุงหลังคาที่เก่าแก่

ที่สดุของฟุคุโอกะ ตลอดทั้งสองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เตม็ไปด้วยร้านค้ากว่าร้อย

ร้าน สนิค้ากมี็เลือกซ้ือมากมายประเภททั้งเสื้อผ้า ของกนิ ของใช้ ส่วนใหญ่จะเป็น

สนิค้าทั่วๆ ไป ทเีดด็ของที่น่ีคือร้านที่มีสนิค้าจากเต้าหู้ มีทั้งมาสกเ์ต้าหู้ที่ขึ้นช่ือของที่น่ี 

และผลิตภัณฑน์ า้เต้าหู้แท้ๆ ของฟุกุโอกะที่ต้องลอง 

 - ช้อปขนมของาากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซ้ือของาาก หรือชิมของอร่อยแบบ

ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากนัได้ที่สถานี Hakata ที่ตึก Deito ซ่ึงเช่ือมต่ออยู่กบั

ตัวสถานีเลย ตึกน้ีมี 3 ช้ัน คือช้ันใต้ดิน ช้ัน 1 และช้ัน 2 โดยร้านขนม ร้านของาาก

นานาชนิดจะอยู่ที่ช้ัน 1 มีทั้งโซนที่เรียกว่า Hakata Souvenir Street บริเวณน้ันยังมีช็

อปเลก็ๆ อกีเพียบมีทั้งขนมหรือของาากยอดฮิตทั่วๆ ไปไม่ว่าจะเป็น ชอ็คโกแลต็ คิ

ทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอื่นๆ อกีมากมาย 

 - หรือจะตามเสยีง ดอง ดอง ดอง ดองกี้  ดองกี้ โฮเต้ ... เสยีงเพลงสไตล์อนิเมะที่เปิด

ให้ลูกค้าคุ้นหูตลอดเวลา สลับกบัประกาศขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการของร้านเป็น

ภาษาต่างๆ ถงึ 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสยีงเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกบัร้าน 

“ดองกี้ โฮเต”้ หรือที่หลายๆ คนเรียกกนัว่า ร้านดองกี้  ร้านขายสนิค้าอปุโภค-บริโภค

ราคารวมภาษีแล้วสดุประหยัดของญ่ีปุ่น 

 (อาหารกลางวันตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่างเตม็ที่) 

16.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน 



 

19.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8085 

23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 
อตัราค่าบริการ ส าหรบัคณะอย่างต า่ 35 ท่าน 

 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) 58,900.- บาท 

ผู้ใหญ่พักห้องเด่ียว  72,700.- บาท 

เดก็อายุ 6 – 11 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียงเสริม 58,300.- บาท 

เดก็อายุ 2 – 5 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไม่มีเตียงเสริม 41,500.- บาท 

หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยที่น่ังช้ันธุรกจิ ราคาเพิม่ทา่นละ 22,000.- บาท 

  

อตัราค่าบริการนี้ รวม  

•  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)  

•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน า้มัน และประกนัภัยทุกแห่ง  

•  ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

•  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

•  ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอานวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง  

•  ค่าทปิคนขับรถตลอดการเดินทาง 

•  ค่าประกนัอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนัเน่ือง  จาก

อบุัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท 

• น า้หนักกระเป๋า 40 กโิลกรัม ส าหรับที่น่ังช้ันธุรกจิ และน า้หนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม ส าหรับที่น่ังช้ันประหยัด กรณี

น า้หนักเกนิจากที่ก าหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเกบ็เงินเพ่ิม  

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม  

•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น  

•  ค่าปรับ สาหรับน า้หนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบินก าหนดไว้  

•  ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

•  ค่าท าหนังสอืเดินทาง  

•  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  

 

เงือ่นไขการช าระเงิน  

• กรุณายืนยันการเดินทาง และช าระเงินมัดจ า ภายใน 24 ช่ัวโมงนับจากการส ารองที่น่ัง ท่านละ 20,000.- บาท 

และกรุณาแฟกซ์ หรือ อเีมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพ่ือท าการจองที่น่ัง ในกรณีเดินทางช้ันธุรกจิ มัดจ าท่าน

ละ 30,000 บาท   

• ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

1.  ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

2.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการน าสิ่งของผดิกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี

ด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบจองทวัร ์COUNTDOWN KYUSHU 

29 ธนัวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 

 
1. รายการที่จอง .......................................................................... .............................  

2. ช่ือ / นามสกุล ผู้จอง............................................................................................... 

3. ช่ือ / นามสกุล  ผู้เดินทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

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

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

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

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

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

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

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

5. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) 

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

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

6. ประเภทห้องพัก 

5.1  ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (TWN / DBL) ..... ห้อง    

5.2  ห้องพัก 1 เดก็ (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบั 1 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง 

5.3  ห้องพัก 1 เดก็ (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบั 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง (มีเตียง) 

5.4  ห้องพัก 1 เดก็ (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบั 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง (ไม่มีเตียง) 

5.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ..... ห้อง    

5.6 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ..... ห้อง     

 

7. อาหาร         ไม่ทานเนื้อวัว ไม่ทานเนื้อหมู ไม่ทานสัตว์ปีก ทานมังสวิรัติ 

อื่นๆ ............................................................ 

 

8. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ ไม่เคย เคย   ประเทศ .................................. 

 

 

 

 

 
 


