
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บินตรงโดยสายการบินไทย (TG) // ที่พักดี โรงแรม 4 ดาว   

  พักโรงแรม  NIKKO ใน HUIS TEN BOSCH   ชมหมู่บ้านฮอลแลนด์  อลังการกบัเทศกาลประดับไฟที่ 

  ย่ิงใหญ่ที่สดุของญ่ีปุ่น ในธีม Kingdom of Light ด้วยหลอดไฟกว่า 13 ล้านดวง   

  ขอพร ณ ศาลเจา้ยูโทคุอินาริ (จากละครกลกิโมโน) ศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองซากะ(Saga) 

  เกบ็ความทรงจ าดี ๆ ณ เมืองนางาซากิ  กบัคฤหาสนโ์กลฟ์เวอร ์(มรดกโลก) สวนสนัติภาพ  เกาะเดจิมะ ฯลฯ  

  ช้อปป้ิงแบบจุใจที่ โทสึพรีเมีย่มเอาทเ์ล็ต ย่านเท็นจิน และฮากาตะในฟุคุโอกะ พร้อมชอ้ปปิง Lucky BAG  

 

 

 

 

 



 

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

22.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หนา้เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย อินเตอร ์ประตู 3 แถว C 

โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอ านวยความสะดวก และด าเนินการด้านเอกสารแก่ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัอาทิตยที์ ่30 ธ.ค.61(2) กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ - เฮา้สเ์ทนบอช    

00.50 น.       เหินฟ้าสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG 8082 (ใชเ้วลาเดินทาง 5.30 ชม.) 

08.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สดุของประเทศญ่ีปุ่น เป็นเมือง

ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์  หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

จากน้ันน าทา่นสู่ เฮา้สเ์ทนบอช (HUIS TEN BOSCH)  “หมู่บา้นฮอลแลนด”์ ของประเทศญ่ีปุ่น ที่ได้

รวบรวมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมขนานแท้ของฮอลแลนด์ (เนเธอร์แลนด์) และชาวดัชทไ์ว้ด้วยกนั 

ทา่นสามารถถ่ายรูปกบับรรยากาศรอบๆ กงัหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุง่ดอกทวิลิป

, ทุง่ดอกกุหลาบ, ล่องเรือชมบรรยากาศของเฮ้าสเ์ทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือทา่นที่ชอบความต่ืนเต้น

เชิญที่สวนสนุกเฮ้าสเ์ทนบอช ที่แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art 

Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกจิกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น  

พิพิธภัณฑห์มีเทด็ดี้ , โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มิติหลายโรง, พิพิธภัณฑศิ์ลปะ, ล่องเรือไปตามคลองที่ยาว

กว่า 6 กโิลเมตร, ชมเมืองสไตล์ยุโรป,  ข่ีจักรยานชมเมือง และล่องเรือโจรสลัดของการ์ตูนดัง One Piece   

 

 (รวมบตัรผ่านประตู และเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดั / 1 Day Passport) 
 

(อิสระอาหารกลางวนั และ อาหารค ่า เพือ่ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัเครือ่งเล่นต่าง ๆ อย่างจใุจ) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

   พักค้างคืน ณ โรงแรม NIKKO HUIS TEN BOSCH () หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัจนัทรที์ ่31 ธ.ค.61 (3) เฮา้สเ์ทนบอช – ซากะ – ศาลเจา้ยูโทคุอินาริ – นางาซากิ - คฤหาสนโ์กลฟ์เวอร ์    

   โบสตโ์ออุระ เก่าแก่ทีสุ่ดในญีปุ่่น(ถ่ายรูป)  -  สวนสนัติภาพ                                                         

07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เช้า  น าทา่นเดินทางสู่ ศาลเจา้ยูโทคุอินาริ(Yutoku Inari Shrine) ศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองซากะ(Saga) ที่มี

อายุหลายร้อยปี โดยศาลเจ้าแห่งน้ีเป็นที่ประทบัของเทพเจ้าศักด์ิสทิธิ์ให้ทา่นได้ชมศาลเจา้ยูโทคุอินาริ 

สร้างขึ้นในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโตประจ าตระกูลนาเบะชิมะผู้ปกครองเมือง 

   

ซากะในสมัยเอโตะ เป็นศาลเจ้าอนิาริที่ใหญ่และส าคัญเป็นอนัดับ 3 ของประเทศญ่ีปุ่น เช่ือกนัว่าศาลเจ้า

แห่งน้ีเป็นที่ประทบัของเทพเจ้าศักด์ิสทิธิ์ที่ประชาชนชาวญ่ีปุ่นต่างเคารพและนิยมมาสกัการะขอพรเกี่ยวกบั

ความส าเรจ็ด้านธุรกจิ และความปลอดภัย โดยด้านบนของศาลเจ้าแห่งน้ี เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอกีแห่ง

หน่ึง  จึงได้ถูกน ามาใช้เป็นฉากในละครหลายเร่ือง รวมถึงละคนไทยช่ือดังอย่าง เร่ืองกลกโิมโนอกีด้วย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองทา่ทางการค้า จุด

แรกเร่ิมที่อารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ได้แพร่เข้าสู่ประเทศญ่ีปุ่นเม่ืออดีต  

น าชม คฤหาสนโ์กลฟ์เวอร ์ สไตล์ยุโรปที่สร้างโดย Mr. Thomas Glover ด้วยความช่ืนชอบบรรยากาศ

ความสวยงามของเมืองนางาซากแิต่ยังคงความเป็นอยู่แบบสกอตแลนด์ 

จึงได้คิดริเร่ิมในการสร้างคฤหาสน์สไตล์ยุโรป ขึ้นมาในปี ค.ศ. 1863 

จนได้รับ รางวัล Second Class Order of the Rising Sun ในสมัยน้ัน  

แวะถ่ายรูป (ภายนอก) ของ โบสถโ์ออุระ (Oura Catholic Church) 

ตั้งอยู่ใกล้กบัสวนโกลฟ์เวอร์ (Glover Garden) เป็นโบสถ์คริสตศาสนา

นิกายคาทอลิก สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1863 แล้วเสรจ็ในปี ค.ศ. 1867 

ซ่ึงเป็นปีสดุท้ายของสมัยเอโดะ นับได้ว่าเป็นโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่มาก

ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่นและยังได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติที่มีความเป็นสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวันตกเพียงแห่งเดียวในญ่ีปุ่นอกีด้วย   

น าทา่นชม สวนสนัติภาพ สร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงเหตุการณ์การทิ้งระเบิด

ปรมาณ ู เตือนใจชาวนางาซาก ิ ให้ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อคร้ังสงครามโลก

คร้ัง  ที่ 2 ในวันที่ 9 สงิหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแห่งน้ี ได้สร้าง

อนุสาวรีย์รูปแบบต่างๆ เพ่ือแสดงให้เหน็ถึงสญัลักษณ์แห่งสนัติภาพ และ

ความสงบสขุของมนุษยชาติ อกีทั้งยังมีน า้พุ และแผ่นศิลาหินสดี า ที่สร้าง

ข้ึนเพ่ือไว้อาลัยแด่ผู้เคราะห์ร้ายที่เสียชีวิต เน่ืองจากระเบิดปรมาณ ู และ

น า้พุน้ีสร้างเพ่ือไว้อาลัยแด่ผู้ที่ขาดน า้ ภายหลังจากทั้งเมืองเตม็ไปด้วยกัมมันตภาพรังสี  (อิสระอาหารค ่า

ตามอธัยาศัย) 

  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม  NEW NAGASAKI ()  หรือเทยีบเท่าเทียบเท่า        
   

วนัองัคารที ่01 ม.ค.62  (4) นางาซากิ  –  เกาะเดจิมะ - สะพานแว่นตา – ไชน่าทาวน ์– โทสึพรีเมีย่มเอาทเ์ล็ต   

(ชอ้ปปิง Lucky BAG) – ฟุคุโอกะ – ชอ้ปป้ิงเท็นจิน  ( B / - / - ) 

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

08.45 น. หลังเชค็เอาท ์น าทา่นเดินทางไปชม สะพานแว่นตา มากาเนะบาชิ (Meganebashi Brigde) หรือที่รู้จักใน

อกีช่ือว่า “สะพานมากาเนะบาชิ” โดยช่ือของสะพาน

สามารถแปลตรงๆตัวว่ากระจกนั่นเอง สร้างขึ้นเมื่อปี

ค.ศ. 1634  เพ่ือที่จะไว้ใช้แม่น า้นาคาจิมะ ลักษณะที่

เป็นรูปคร่ึงวงกลม 2 วงติดกนัเมื่อมองสะท้อนน า้จะ

เหน็เป็นวงกลมเตม็วง 2 วง ท าให้มีรูปร่างคล้ายๆ 

กบัแว่นตา จึงกลายมาเป็นช่ือเรียกที่คุ้นหูของคน

ส่วนมาก ไม่เพียงแค่ความโดดเด่นของตัวสะพาน

เทา่นั้น ที่น่ียังเป็นสะพานหินสะพานแรกของประเทศ

ญ่ีปุ่นอกีด้วย 

น าทา่นเที่ยวชม เกาะเดจิมะ ดัดแปลงจากโกดังเก่ามี

แบบจ าลองชุมชนในอดีต ซ่ึงเคยเป็นชุมชนส าหรับ

พ่อค้าชาวต่างชาติที่จะ เข้ามาติดต่อค้าขายหลังจากที่ญ่ีปุ่นได้มีการปราบกบฏชิมมาบาระ และปิดประเทศ

ผ่านมา 200 ปี ชุมชนเลก็ๆ มีก าแพงและคูน า้ล้อมรอบ มีอาคารอยู่หลายหลังและมีทางเข้าออกเพียงทาง



 

เดียว นอกจากน้ียังมีอาคารแสดงนิทรรศการหลายหลัง โรงภาพยนตร์ที่บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของ

อาณาจักรดัตช์ในแห่งน้ี ผู้ที่ได้น าเอาวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาในญ่ีปุ่น 

น าทา่นเที่ยวชม ย่านไชน่าทาวน ์หรือนางาซากชิินจิไชน่าทาวน์ ต้ังอยู่ที่

ย่านชินจิมาจิ เมืองนางาซาก ิเป็น 1 ใน 3 แห่ง ของชุมชนชาวจีนขนาด

ใหญ่ในญ่ีปุ่น ชมตึกรามบ้านเรือน ซ่ึงเปิดเป็นร้านค้า ร้านอาหารจีน 

สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในชุมชม เช่น ศาลเจ้า วัด  ซุ้มประตู ที่ถูกสร้างขึ้นตาม

แบบสถาปัตยกรรมจีน จนได้เวลาอนัควร น าทา่นเดินทางสู่โทสพึรีเม่ียม

เอาทเ์ลต็ อสิระให้ทา่นได้ช้อปป้ิงที่ โทสึพรีเมีย่มเอาทเ์ล็ต เป็นเอาทเ์ลต็

มอลล์ขนาดใหญ่ซ่ึงอาคารออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ที่ได้รับ

ความนิยมมากที่สดุในภมิูภาค  คิวชู ให้ทา่นสนุกสนานกบัการเลือกซ้ือสนิค้าแบรนด์เนมมากมายในราคา

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

 ห้ามพลาด!! ช้อปป้ิง Lucky BAG (ถุงน าโชค) จากร้านค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่

จัดสนิค้าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจ าหน่ายในราคาพิ  เศษสุด ซ่ึงจะท า

เฉพาะในช่วงปีใหม่ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคมน้ีเทา่นั้น   (อสิระอาหาร

กลางวันอธัยาศัย เพ่ือให้ทา่นได้ช้อปป้ิงอย่างจุใจ)    

 ได้เวลาน าทา่นเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการ

คมนาคม และธุรกจิต่างๆ เมืองที่โด่งดังมาจากอุตสาหกรรมผ้า

ไหม ฮากาตะโอริ และตุก๊ตาดินฮากาตะ 

น าทา่นช้อปป้ิง - ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านที่

เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟุคุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยกไ็ด้ 

เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟุคุโอกะ โดยใน

บริเวณนี้ จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตัว

กนัอยู่มากมาย เรียกว่าถ้าตั้งใจจะมาเดินช้อปป้ิงซ้ือของกนั

จริงๆ วันเดียวกไ็ม่พอ มีสนิค้าให้เลือกซ้ือหลากหลายชนิด 

ตั้งแต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแบรนเนมด์ หนังสอื 

เคร่ืองส าอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอกีมากมาย  

(อสิระอาหารค ่าอธัยาศัย เพ่ือให้ทา่นได้ช้อปป้ิงอย่างจุใจ)    

   พักค้างคืน ณ โรงแรม  CLIO COURT  ()  หรือเทียบเท่า 

วนัพุธที ่02 ม.ค.62 (5)  ฟุคุโอกะ – ชอ้ปป้ิง Lucky BAG  ( B / - / - ) 

08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เชิญท่านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือเดินเล่น ชอ้ปป้ิงในย่านการคา้ต่างๆ (ตลอดทั้งวนั) 

(อสิระอาหารกลางวัน และอาหารค ่า เพ่ือสะดวกในการท่องเที่ยวของทา่น) 

** มีหัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าแก่ทา่น  อาทิ 

- ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟุคุโอกะ

หรือเกาะคิวชูเลยกไ็ด้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟุคุโอกะ โดย

ในบริเวณนี้ จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน  และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกนัอยู่

มากมาย เรียกว่าถ้าตั้งใจจะมาเดินช้อปป้ิงซ้ือของกนัจริงๆ วันเดียวกไ็ม่พอ มี

สนิค้าให้เลือกซ้ือหลากหลายชนิด ตั้งแต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแบรนเนมด์ 

หนังสือ เคร่ืองส าอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอกีมากมาย  



 

- คาแนล ซิต้ี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร้านค้า และร้านอาหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน า้ 

ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งน้ีด้วย นอกจากน้ันยังมีโรง

ภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส ์รวมทั้งโรงแรมอกี 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้

เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสสีนัที่แปลกตาเพ่ือให้ได้บรรยากาศ

ที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ ตรงกลางของคลองจ าลองน้ีจะมีการแสดงน า้พุแสงสเีสียง 

ตั้งแต่เปิดจนปิด ทุกๆ คร่ึงช่ัวโมง มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มี

เฉพาะในญ่ีปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลาย

แบบทั้งอาหารญ่ีปุ่น และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ช้ัน 5 จะมี

ส่วนที่เรียกว่า ราเมน สเตเด่ียม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญ่ีปุ่น รวมทั้งราเมนสไตล์

ฟุคุโอกะที่เรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย 

รายการแนะน า 

ศาลเจ้าดาไซฟุ            วัดโทโชจิ             

 

                             

 

 

 

 

สวนสาธารณะริมทะเล      ย่านซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไต              

   โมโมชิ และหอคอยฟุกุโอกะ                  ริมแม่น า้ (Yatai Food Stall) 

 

 

 

 

   พักค้างคืน ณ โรงแรม  CLIO COURT  ()  หรือเทียบเท่า 

วนัพฤหสับดีที ่03 ม.ค.62  (6) ฟุคุโอกะ – ชอ้ปป้ิง Lucky BAG  *เต็มวนั* - กรุงเทพฯ  ( B / - / ) 

08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เชิญท่านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือเดินเล่น ชอ้ปป้ิงในย่านการคา้ต่างๆ (ตลอดทั้งวนั) 

** มีหัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าแก่ทา่น  

- ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟุคุโอ

กะหรือเกาะคิวชูเลยกไ็ด้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟุคุโอกะ 

โดยในบริเวณนี้ จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน  และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกนัอยู่

มากมาย เรียกว่าถ้าตั้งใจจะมาเดินช้อปป้ิงซ้ือของกนัจริงๆ วันเดียวกไ็ม่พอ 

มีสนิค้าให้เลือกซ้ือหลากหลายชนิด ตั้งแต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแบรน

เนมด์ หนังสอื เคร่ืองส าอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย  

- คาแนล ซิต้ี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร้านค้า 

และร้านอาหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน า้ ภายในมีการขุดคลองให้ไหล

ผ่านใจกลางห้างแห่งน้ีด้วย นอกจากน้ันยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร 



 

ร้านตู้เกมส ์รวมทั้งโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสนัที่

แปลกตาเพ่ือให้ได้บรรยากาศที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ ตรงกลางของคลองจ าลองน้ีจะมีการแสดงน า้พุแสงสเีสียง 

ตั้งแต่เปิดจนปิด ทุกๆ คร่ึงช่ัวโมง มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มีเฉพาะในญ่ีปุ่น และร้านมาจาก

ต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญ่ีปุ่น และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไม่ได้

แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ช้ัน 5 จะมีส่วนที่เรียกว่า ราเมน สเตเด่ียม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจาก

ส่วนต่างๆ ของประเทศญ่ีปุ่น รวมทั้งราเมนสไตล์ฟุคุโอกะที่เรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย 

- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปป้ิงแบบมุงหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดของฟุคุโอกะ ตลอด

ทั้งสองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เตม็

ไปด้วยร้านค้ากว่าร้อยร้าน สนิค้ากม็ี

เลือกซ้ือมากมายประเภททั้งเสื้อผ้า ของ

กนิ ของใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสนิค้าทั่วๆ 

ไป ทเีดด็ของที่น่ีคือร้านที่มีสนิค้าจาก

เต้าหู้ มีทั้งมาสกเ์ต้าหู้ที่ข้ึนช่ือของที่น่ี 

และผลิตภัณฑน์ า้เต้าหู้แท้ๆ ของฟุคุโอกะที่ต้องลอง 

- ช้อปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซ้ือของฝาก หรือชิมของอร่อยแบบไม่ต้องเดินทางไปไหน

ไกล ไปหากนัได้ที่สถานี Hakata ที่ตึก Deito ซ่ึงเช่ือมต่ออยู่กบัตัวสถานีเลย ตึกน้ีมี 3 ช้ัน คือช้ันใต้ดิน ช้ัน 

1 และช้ัน 2 โดยร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ที่ช้ัน 1 มีทั้งโซนที่เรียกว่า Hakata Souvenir Street 

บริเวณนั้นยังมีชอ็ปเลก็ๆ อกีเพียบมีทั้งขนมหรือของฝากยอดฮิตทั่วๆ ไปไม่ว่าจะเป็น ชอ็คโกแลต็ คิ

ทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอื่นๆ อกีมากมาย - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี้  ดองกี้ โฮเต้ ... 

เสยีงเพลงสไตล์อนิเมะที่เปิดให้ลูกค้าคุ้นหูตลอดเวลา สลับกบัประกาศขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการของร้าน

เป็นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสยีงเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกบัร้าน “ดองก้ีโฮเต”้ 

หรือที่หลายๆ คนเรียกกนัว่า ร้านดองกี้  ร้านขายสนิค้าอุปโภค-บริโภคราคารวมภาษีแล้วสดุประหยัดของ

ญ่ีปุ่น  

(อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างเต็มที่)  

ห้ามพลาด!! ช้อปป้ิง Lucky BAG (ถุงน าโชค) จากร้านค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่จัดสินค้าของเขารวมอยู่ในถุง

ใบเดียว และจ าหน่ายในราคาพิเศษสดุ ซ่ึงจะท าเฉพาะในช่วงปีใหม่ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคมน้ีเทา่นั้น  

16.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ  

19.00 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 8085  (ใชเ้วลาเดินทาง 5.30 ชม.) 

23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ............พร้อมความประทบัใจ  

 

 

************************** 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ ส าหรบัคณะอย่างต า่ 35 ท่าน  

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (2 ทา่น / 1 ห้อง) 53,900.- บาท 

ผู้ใหญ่พักห้องเด่ียว  62,600.- บาท 

เดก็อายุ 6-11 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียงเสริม 53,300.- บาท 

เดก็อายุ 2-5 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไม่มีเตียงเสริม 40,000.- บาท 

หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยที่น่ังช้ันธุรกจิ ราคาเพิม่ทา่นละ 22,000.- บาท 

 อตัราค่าบริการนี้ รวม  

•  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)  

•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน า้มัน และประกนัภัยทุกแห่ง  

•  ค่าที่พัก ห้องละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

•  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

• บริการน า้ดื่มวันละ 1 ขวด 

•  ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง  

•  ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนัเนื่อง  จาก

อุบัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกนิทา่นละ 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-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น  

•  ค่าปรับ สาหรับน า้หนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบินก าหนดไว้  

•  ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าท าหนังสอืเดินทาง  

•  ค่าทปิไกด์ และคนขับรถ 2,500 เยน ตลอดการเดินทาง 

•  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  

 

เงือ่นไขการช าระเงิน  

• กรุณายืนยันการเดินทาง และช าระเงินมัดจ า ภายใน 24 ช่ัวโมงนับจากการส ารองที่น่ัง ทา่นละ 20,000 บาท และกรุณา

แฟกซ์ หรือ อเีมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพ่ือท าการจองที่น่ัง ในกรณีเดินทางช้ันธุรกจิ มัดจ าทา่นละ 30,000 บาท   

• ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหตุ  

1.  ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

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

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึง

อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

6. เมื่อทา่นตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

 

***************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบจองทวัร ์KYUSHU  HIGHLIGHT FREE & EASY 
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 

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

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

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

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

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

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

 

7. อาหาร         ไม่ทานเนื้อวัว ไม่ทานเนื้อหมู ไม่ทานสัตว์ปีก ทานมังสวิรัติ 

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

 

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


