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 เท่ียว จังหวัดซากะ ตัง้อยูร่ะหวา่งจงัหวดัฟคุโุอกะและจงัหวดันางาซากิ มีพืน้ท่ีทางตอนเหนือ

และตอนใต้ท่ีตดิกบัทะเลจงึเป็นจงัหวดัท่ีเตม็ไปความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาตท่ีิสวยงาม
และมีสภาพอากาศท่ีสดใสเหมาะแก่การทอ่งเท่ียว  

 ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสูปี่ใหม ่2019 ท่ี เฮ้าส์เทนบอช 
 คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ มรดกการปฏิรูปอตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ นสมยัเมจิ มรดกโลกในปี 2015

โดยเป็นสถาปัตยกรรมถกูสร้างเมื่อปี 1863 จากวสัดไุม้สไตล์ยโุรปท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น ท่ียงั
หลงเหลืออยู่ในปัจจบุนั 
 

วันเสาร์ ที่ 29 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ 
22.30 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบนิไทย 

อินเตอร์ ประต ู 3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัท คอยอ านวยความสะดวก 
และด าเนินการด้านเอกสารแก่ทา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอาทติย์ ที่ 30 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คาราสึ  
00.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองฟคุโุอกะ โดยเท่ียวบนิท่ี TG 8082 
08.20 น. ถึงสนามบนิ เมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะคิวช ู เกาะใหญ่ตอนใต้

สดุของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองศนูย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลงัผา่นการ
ตรวจลงตราหนงัสือเดนิทาง และพิธีการศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

10.20 น. น าทา่นสู่ หอคอยฟุคุโอกะ Fukuoka Tower มีโครงสร้างหลกัเป็นเหล็ก
ออกแบบให้สามารถรับมือกบัแผน่ดินไหวขนาด 7 ริกเตอร์ได้ และเป็นสดุ
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ยอดแลนด์มาร์กของเมืองฟคุโุอกะ และยงัเป็นจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุของเมือง
ความสงูของหอคอยแหง่นี ้ มีความสงู 234 เมตร เป็นตกึท่ีสงูท่ีสดุของเมือง
เชิญทา่นชมวิวท่ีจะสามารถชมได้รอบทิศรอบทางแบบ 360 องศา ทา่น
สามารถชมวิวไปรอบๆ เห็นทะเลฮากาตะและตวัเมืองฟคุโุอกะได้สบายๆ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบพืน้เมือง 
13.30 น. ออกเดนิทางสู ่จดุชมวิวคากามิยามะ  
14.00 น. น าทา่นชมวิวพาโนราม่าของเมืองคาราส ึ จาก จุดชมวิวคากามิยามะ ทา่น

จะได้เห็นท่ีมีแนวต้นสนคัน่ทะเลกบัเมือง ไว้เพ่ือกนัทรายท่ีจะพดัเข้ามาในเขต
เมือง นอกจากนีค้ากามิยามะยงัมีต านานมากมาย และยงัเป็นภเูขาท่ีถกู
กลา่วถึงในบทกวีของมนัโยะช ู ช่ือของภเูขานีเ้ช่ือวา่มาจากการท่ีจินกโูคโกขึน้
ไปบนยอดเขา และพบกระจก (คากามิแปลวา่กระจก) นอกจากนีส้ถานท่ีแหง่
นีย้งัเคยเป็นท่ีถ่ายท าซ่ีร่ีย์ดงั เร่ือง “STAY ซากะ..ฉันจะคิดถึงเธอ” อีกด้วย 

14.30 น. ออกเดนิทางสู ่แหลมฮาโดะ เป็นแหลมเล็กๆ ในเมืองคาราสึ  
15.40 น. น าทา่นชมทศันียภาพอนังดงามของ ฮาโดะมิซากิ หรือ แหลมฮาโตะ (พ้อง

เสียงกบัค าวา่ Heart ในภาษาองักฤษแตอ่่านออกเสียงแบบญ่ีปุ่ น) ถกู
เรียนขานว่าเป็นดนิแดนศกัดิ์สิทธ์ิแหง่ความรัก เป็นแหลมท่ีย่ืนออกมาจาก 
คาบสมทุรฮิงาชิมตัสอึรูะ ท่ีน่ีมีทัง้อนสุรณ์หวัใจ, จดุชมวิวใต้ทะเล, ทุง่นา
เขียวขจีท่ีกว้างใหญ่ และสวยงาม แหลมแหง่นีย้งัมีหอสงัเกตการณ์ใต้ทะเลสี
ขาว โผลพ้่นน า้ขึน้มา สงู 20 เมตร รัศมียาว 9 เมตร มีท่าเรือยาว 86 เมตร 
เช่ือมตอ่ระหวา่งอาคาร และแหลมฯ  

17.30 น. น าทา่นเดนิทางเข้าสู่ท่ีพกั ณ เมืองคาราส ึ เชิญทา่นพกัผอ่น สไตล์นิปปอน 
กบัการแชอ่อนเซน น า้แร่ธรรมชาตแิท้ ท่ีผา่นความร้อนใต้พิภพ เพ่ือผอ่น
คลายความเม่ือยล้า เลือดลมเดนิดีขึน้ เสริมสขุภาพให้กระปร่ีกระเปร่า 
ผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวล และชว่ยระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พักที่ HOTEL & RESORTS SAGA KARATSU หรือเทียบเท่า 
 
วันจันทร์ ที่ 31 ธ.ค. 61 คาราสึ – เฮ้าส์เทนบอช  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.45 น. ออกเดนิทางสูต่ลาดเช้าโยบโูกะ หรือ Yobuko Morning Market  
09.30 น. น าทา่นชม ตลาดโยบูโกะ เป็นตลาดเก่าแก่ท่ีมีมานานตัง้แตใ่นชว่งปี ค.ศ. 

1912 เป็นหนึง่ในตลาดเช้าท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศญ่ีปุ่ น มีความยาวถึง 200 
เมตร และคบัคัง่ไปด้วยแผงขายอาหารทะเลสดๆ อาหารแปรรูป ผกั และ
ดอกไม้สวยๆ ท่ีมีให้เลือกซือ้กนัได้อยา่งเพลิดเพลิน 

10.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เฮ้าส์เทนบอช หมูบ้่านฮอลแลนด์แหง่เดียวของญ่ีปุ่ น  
11.45 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
12.45 น. เชิญทา่นเพลิดเพลินกบั เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศ

ญ่ีปุ่ น ท่ีได้รวบรวมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมขนานแท้ของฮอลแลนด์
(เนเธอร์แลนด์) และชาวดชัท์ไว้ด้วยกนั ท่านสามารถถ่ายรูปกบับรรยากาศ
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รอบๆ กงัหนัแบบฮอลแลนด์ ทุง่ดอกไม้ตา่งๆ ไมว่่าจะเป็นทุง่ดอกทิวลิป, ทุง่
ดอกกหุลาบ, ลอ่งเรือชมบรรยากาศของเฮ้าส์เทนบอชได้อยา่งสบายใจ หรือ
ทา่นท่ีชอบความตื่นเต้นเชิญท่ีสวนสนกุเฮ้าส์เทนบอช ท่ีแบง่ออกเป็นโซน
ตา่งๆ 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, 
Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมตา่งๆ ท่ีนา่สนใจเชน่ 
พิพิธภณัฑ์หมีเท็ดดี,้ โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มิตหิลายโรง, พิพิธภณัฑ์ศลิปะ, 
ลอ่งเรือไปตามคลองท่ียาวกวา่ 6 กิโลเมตร, ชมเมืองสไตล์ยโุรป, ข่ีจกัรยาน
ชมเมือง และลอ่งเรือโจรสลดัของการ์ตนูดงั One Piece   

 (รวมบตัรผา่นประต ูและเลน่เคร่ืองเลน่ได้ไมจ่ ากดั / 1 Day Passport)  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

**พเิศษ** ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2019 
 พักที่ NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วันอังคาร ที่ 1 ม.ค. 62 เฮ้าส์เทนบอช – นางาซากิ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.30 น. ออกเดนิทางสู ่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อนัทรงคณุคา่ทางประวตัศิาสตร์ 

เป็นเมืองทา่ทางการค้า จดุแรกเร่ิมท่ีอารยธรรมตะวนัตกสมยัใหมไ่ด้แพร่เข้า
สูญ่ี่ปุ่ นเม่ืออดีต  

11.00 น. แวะถ่ายรูป (ภายนอก) ของ โบสถ์โออุระ (Oura Catholic Church) ตัง้อยู่
ใกล้กบัสวนโกลฟ์เวอร์ (Glover Garden) เป็นโบสถ์คริสตศาสนานิกาย
คาทอลิก สร้างขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 1863 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1867 ซึง่เป็นปี
สดุท้ายของสมยัเอโดะ นบัได้วา่เป็นโบสถ์ท่ีมีอายเุก่าแก่มากท่ีสดุในประเทศ
ญ่ีปุ่ น และยงัได้รับการยกย่องให้เป็นสมบตัขิองชาติ ท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตกเพียงแหง่เดียวในญ่ีปุ่ นอีกด้วย 
น าทา่นชม คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ สไตล์ยโุรปท่ีสร้างโดย Mr.Thomas Glover 
ด้วยความช่ืนชอบบรรยากาศความสวยงามของเมืองนางาซากิ แตย่งัคง
ความเป็นอยู่แบบสกอตแลนด์ จงึได้คิดริเร่ิมในการสร้างคฤหาสน์สไตล์ยโุรป 
ขึน้มาในปี ค.ศ. 1863 จนได้รับ รางวลั Second Class Order of the Rising 
Sun ในสมยันัน้ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร     
13.30 น. ออกเดนิทางสู ่พิพิธภณัท์ดาจิมะ ชมุชนเก่าของชาวโปรตเุกส   
14.00 น. น าทา่นเท่ียวชม พพิธิภัณฑ์เดจิมะ ดดัแปลงจากโกดงัเก่า มีแบบจ าลอง

ชมุชนบนเกาะเดจิมะในอดีต ซึง่เคยเป็นชมุชนส าหรับพ่อค้าชาวตา่งชาตท่ีิจะ 
เข้ามาติดตอ่ค้าขายหลงัจากท่ีญ่ีปุ่ นได้มีการปราบกบฏชิมมาบาระ และปิด
ประเทศผา่นมา 200 ปี ชมุชนเล็กๆ มีก าแพง และคนู า้ล้อมรอบ มีอาคารอยู่
หลายหลงัและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียว นอกจากนีย้งัมีอาคารแสดง
นิทรรศการหลายหลงั โรงภาพยนตร์ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของ
อาณาจกัรดตัช์ในแหง่นี ้ผู้ ท่ีได้น าเอาวิทยาการสมยัใหมเ่ข้ามาในญ่ีปุ่ น 

15.30 น. น าทา่นเท่ียวชม ย่านไชน่าทาวน์ หรือนางาซากิชินจิไชน่าทาวน์ ตัง้อยูท่ี่
ยา่นชินจิมาจิ เมืองนางาซากิ เป็น 1 ใน 3 แหง่ ของชมุชนชาวจีนขนาดใหญ่
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ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เชิญทา่นเดนิชมตกึรามบ้านเรือน ซึง่เปิดเป็นร้านค้า 
ร้านอาหารจีน สิ่งก่อสร้างตา่ง ๆ ในชมุชม เชน่ ศาลเจ้า วดั ซุ้มประต ู ท่ีถกู
สร้างขึน้ตามแบบสถาปัตยกรรมจีน 

 จากนัน้น าทา่นชม สะพานแว่นตา มากาเนะบาชิ (Meganebashi Brigde) 
หรือท่ีรู้จกัในอีกช่ือว่า “สะพานมากาเนะบาชิ” ตัง้อยูท่ี่ในตวัเมืองนางาซากิ  
โดยท่ีช่ือของสะพานอย่าง มากาเนะบาชิ (Meganebashi) นัน้สามารถแปล
ตรงๆตวัวา่ กระจกนัน่เอง สะพานมากาเนะบาชิ แหง่นีถ้กูสร้างขึน้เม่ือปีค.ศ. 
1634 เพ่ือท่ีจะไว้ใช้แมน่ า้นาคาจิมะ(Nakajima) ด้วยลกัษณะท่ีเป็นรูปคร่ึง
วงกลม 2 วงติดกนัเม่ือมองสะท้อนน า้จะเห็นเป็นวงกลมเตม็วง 2 วง ท าให้มี
รูปร่างคล้ายๆ กบัแวน่ตา จึงกลายมาเป็นช่ือเรียกท่ีคุ้นหขูองคนสว่นมาก ไม่
เพียงแคค่วามโดดเดน่ของตวัสะพานเทา่นัน้ ท่ีน่ียงัเป็นสะพานหินสะพาน
แรกของประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย 

 
17.00 น. ออกเดนิทางสู ่สถานีกระเช้าลอยฟ้า  
17.30 น. น าทา่นขึน้ กระเช้าลอยฟ้า (Ropeway) ท่ีมีกระจกใสรอบทิศสามารถ

มองเห็นวิวได้อยา่งถ้วนทัว่ ใช้เวลาเดนิทางจากสถานีสูย่อดเขาเพียง 5 นาที 
สูจ่ดุชมวิว บนยอดเขาอินาสะยามะ ชมทศันียภาพยามค ่าคืนท่ีสวยงามติด
อบัดบัหนึง่ในสามของโลก แสงไฟจากบ้านเรือนท่ีตัง้เรียงรายกนัอยู่บนเขา 
สอ่งประกายระยิบระยบัตดักบัสีท้องฟ้าในยามค ่าคืนสวยงามจบัใจ จนท าให้
ท่ีน่ีได้รับรางวลัระดบัโลกมาแล้ว นกัท่องเท่ียวสามารถชมวิวแบบ 360 องศา
สดูอากาศเย็นฉ ่าเข้าปอดบนความสงู 333 เมตร นบัเป็นประสบการณ์ท่ีคณุ
จะประทบัใจไมรู้่ลืม  

19.00 น. น าทา่นนัง่กระเช้ากลบัสูส่ถานีด้านล่าง  
20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พักที่ NEW NAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วันพุธ ที่ 2 ม.ค. 62 นางาซากิ – ฟุคุโอกะ    
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. ออกเดนิทางสู ่สวนสนัตภิาพ 
09.30 น. น าทา่นชม สวนสันตภิาพ สร้างขึน้เพ่ือระลึกถึงเหตกุารณ์การทิง้ระเบิด

ปรมาณ ูเตือนใจชาวนางาซากิ ให้ระลกึถึงเหตกุารณ์เม่ือครัง้สงครามโลกครัง้ 
ท่ี 2 ในวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแหง่นี ้ ได้สร้างอนสุาวรีย์
รูปแบบตา่งๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสญัลกัษณ์แหง่สนัตภิาพ และความสงบสขุ
ของมนษุยชาต ิ อีกทัง้ยงัมีน า้พ ุ และแผน่ศลิาหินสีด า ท่ีสร้างขึน้เพ่ือไว้อาลยั
แดผู่้ เคราะห์ร้ายท่ีเสียชีวิต เน่ืองจากระเบิดปรมาณ ู และน า้พนีุส้ร้างเพื่อไว้
อาลยัแดผู่้ ท่ีขาดน า้ ภายหลงัจากทัง้เมืองเตม็ไปด้วยกมัมนัตภาพรังสี 

11.10 น. น าทา่นชม โรงงานสาเก Taiheizan Sake Brewery  
 ชมประวตัิความเป็นมาของการกลัน่เหล้าสาเก ชมโรงกลัน่ฯ  
 และชิมสาเกฟรี  และหากคณุก าลงัมองหาของฝากให้ใครสกัคน  
 ท่ีน่ีจะไมท่ าให้คณุผิดหวงัอย่างแนน่อน 
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11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
12.30 น. หลงัอาหารกลางวนั ออกเดินทางสู ่โทสพึรีเม่ียมเอาท์เล็ต 
 เชิญทา่นช้อปปิง้ท่ี โทสึพรีเม่ียมเอาท์เล็ต เป็นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่

ซึง่อาคารออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุใน
ภมูิภาค  ควิช ู ให้ทา่นสนกุสนานกบัการเลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย 
ในราคาลดพิเศษสดุ อาทิเช่น  Adidas, Burberry, Coach, Dolce & 
Gabbana ฯลฯ 

 ห้ามพลาด!! ช้อปป้ิงถุงโชคดี หรือ ลักกีแ้บค จากร้านค้าแบรนด์ต่างๆ 
ท่ีจัดสินค้าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจ าหน่ายในราคาพเิศษสุด 
ซึ่งจะท าเฉพาะในช่วงปีใหม่ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคมนีเ้ท่านัน้  

เย็น รับประทานอาหารค ่า  
หลงัอาหารค ่า ออกเดนิทางสู ่ เมืองฟุคุโอกะ ศนูย์กลางแหง่การคมนาคม 
และธุรกิจตา่งๆ เมืองท่ีโดง่ดงัมาจากอตุสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะโอริ และ
ตุ๊กตาดินฮากาตะ 

 พักที่ NISHITETSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วันพฤหัสฯ ที่ 3 ม.ค. 62 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ตลอดวนั เชิญทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือเดนิเลน่ ช้อปปิง้ในยา่นการค้าตา่งๆ โดย

มีหวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าแก่ทา่น  
 - ย่านเทน็จิน (Tenjin) อาจจะเป็นยา่นท่ีเรียกว่าเป็นหวัใจของเมืองฟคุโุอกะ

หรือเกาะควิชเูลยก็ได้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟคุโุอกะ โดย
ในบริเวณนีจ้ะมีร้านรวง ถนนคนเดนิ และห้างใหญ่ๆ มารวมตวักนัอยู่
มากมาย เรียกว่าถ้าตัง้ใจจะมาเดนิช้อปปิง้ซือ้ของกนัจริงๆ วนัเดียวก็ไมพ่อ มี
สินค้าให้เลือกซือ้หลากหลายชนิด ตัง้แตเ่คร่ืองใช้ไฟฟ้า เสือ้ผ้าแบรนเนมด์ 
หนงัสือ เคร่ืองส าอางค์ตา่งๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย  

 - คาแนล ซิตี ้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูย์รวมร้านค้า และ
ร้านอาหารขนาดใหญ่ตัง้อยูริ่มน า้ ภายในมีการขดุคลองให้ไหลผา่นใจกลาง
ห้างแหง่นีด้้วย นอกจากนัน้ยงัมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส์ รวมทัง้
โรงแรมอีก 2 แหง่ ถกูออกแบบมาให้เป็นพืน้ท่ีเปิดโลง่ๆ กว้างๆ มีรูปทรง และ
สีสนัท่ีแปลกตาเพ่ือให้ได้บรรยากาศท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจ ตรงกลางของคลอง
จ าลองนีจ้ะมีการแสดงน า้พแุสงสีเสียง ตัง้แตเ่ปิดจนปิด ทกุๆ คร่ึงชัว่โมง มี
ร้านค้ามากกวา่ 250 ร้าน ทัง้ร้านท่ีมีเฉพาะในญ่ีปุ่ น และร้านมาจาก
ตา่งประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทัง้อาหารญ่ีปุ่ น และ
อาหารชาติอ่ืนๆ ในราคาท่ีไมไ่ด้แพงกวา่ข้างนอกมากนกั โดยเฉพาะท่ีชัน้ 5 
จะมีสว่นท่ีเรียกว่า ราเมน สเตเดี่ยม ท่ีจะมีร้านราเมนท่ีมาจากสว่นตา่งๆ ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น รวมทัง้ราเมนสไตล์ฟคุโุอกะท่ีเรียกวา่ฮากาตะราเมนด้วย  

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิง้แบบมงุหลงัคาท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุของฟุคโุอกะ ตลอดทัง้สองข้างทางเดนิยาว 400 เมตร เตม็ไปด้วย
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ร้านค้ากวา่ร้อยร้าน สินค้าก็มีเลือกซือ้มากมายประเภททัง้เสือ้ผ้า ของกิน 
ของใช้ สว่นใหญ่จะเป็นสินค้าทัว่ๆ ไป ทีเด็ดของท่ีน่ีคือร้านท่ีมีสินค้าจาก
เต้าหู้  มีทัง้มาสก์เต้าหู้ ท่ีขึน้ช่ือของท่ีน่ี และผลิตภณัฑ์น า้เต้าหู้แท้ๆ ของฟคุโุอ
กะท่ีต้องลอง 

 - ช้อปขนมของฝากท่ี สถานี Hakata ใครท่ีจะหาซือ้ของฝาก หรือชิมของ
อร่อยแบบไมต้่องเดนิทางไปไหนไกล ไปหากนัได้ท่ีสถานี Hakata ท่ีตกึ Deito 
ซึง่เช่ือมตอ่อยูก่บัตวัสถานีเลย ตกึนีมี้ 3 ชัน้ คือชัน้ใต้ดนิ ชัน้ 1 และชัน้ 2 โดย
ร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ท่ีชัน้ 1 มีทัง้โซนท่ีเรียกวา่ Hakata 
Souvenir Street บริเวณนัน้ยงัมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีทัง้ขนมหรือของฝาก
ยอดฮิตทัว่ๆ ไปไมว่า่จะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสตา่งๆ ชาเขียวและอ่ืนๆ 
อีกมากมาย 

 - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี ้ ดองกีโ้ฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิ
เมะท่ีเปิดให้ลกูค้าคุ้นหตูลอดเวลา สลบักบัประกาศขอบคณุลกูค้าท่ีมาใช้
บริการของร้านเป็นภาษาตา่งๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสียงเพลงท่ี
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกบัร้าน “ดองกีโ้ฮเต้” หรือท่ีหลายๆ คนเรียกกนัว่า ร้าน
ดองกี ้ร้านขายสินค้าอปุโภค-บริโภคราคารวมภาษีแล้วสดุประหยดัของญ่ีปุ่ น 

 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือให้ท่านได้ช้อปปิง้อยา่งเตม็ท่ี) 
16.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
19.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิ TG 8085 
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะอย่างต ่า 35 ท่าน  
ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(2 ทา่น / 1 ห้อง) 58,900.- บาท 
ผู้ใหญ่พกัห้องเด่ียว  72,700.- บาท 
เดก็อาย ุ6-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียงเสริม 58,300.- บาท 
เดก็อาย ุ2-5 ปี พกักบัผู้ ใหญ่ 2 ทา่น ไมมี่เตียงเสริม 41,500.- บาท 
หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยท่ีนัง่ชัน้ธุรกิจ ราคาเพิ่มทา่นละ 22,000.- บาท 
 อัตราค่าบริการนีร้วม  
•  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั โดยสายการบนิไทย (TG)  
•  คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน า้มนั และประกนัภยัทกุแหง่  
•  คา่ท่ีพกั ห้องละ 2 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
•  คา่อาหาร, คา่เข้าชม และคา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีได้ระบไุว้ในรายการ  
•  คา่ใช้จา่ยของมคัคเุทศก์ท่ีคอยอานวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดนิทาง  
•  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลอนั

เน่ือง  จากอบุตัเิหต ุไว้ในวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท 
• น า้หนกักระเป๋า 40 กิโลกรัม ส าหรับท่ีนัง่ชัน้ธุรกิจ และน า้หนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม ส าหรับท่ีนัง่ชัน้

ประหยดั กรณีน า้หนกัเกินจากท่ีก าหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
•  คา่ใช้จา่ยส่วนตวั เชน่ คา่อาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการทวัร์, คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท์ เป็นต้น  
•  คา่ปรับ สาหรับน า้หนกักระเป๋าเดนิทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบนิก าหนดไว้  
•  คา่ธรรมเนียมวีซ่า, คา่ท าหนงัสือเดนิทาง  
•  คา่ทิปไกด์ และคนขบัรถ 2,500 เยน ตลอดการเดนิทาง 
•  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม  
เงื่อนไขการช าระเงิน  
• กรุณายืนยนัการเดนิทาง และช าระเงินมดัจ า ภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากการส ารองท่ีนัง่ ทา่นละ 20,000 

บาท ในกรณีเดนิทางชัน้ธุรกิจ มดัจ าทา่นละ 30,000 บาท   
• คา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคา่ทวัร์ทัง้หมดก่อนการเดนิทาง อย่างน้อย 30 วนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
2.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การเมือง, การประท้วง, 

การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  
3. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากวา่มีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤตสิ่อไปในทาง

เส่ือมเสียด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งด้าวท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตกุารณ์ท่ีเหนือการณ์ควบคมุ 

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือทา่นตกลงช าระคา่มดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 

 
 


