
 

 

 
 
 
 

 
 อุเรชิโนะออนเซน ทีมีชือเสียงว่าเป็น 1 ใน 3 ของออนเซนทีทําให้มีผิวสวย มีประวตัิศาสตร์

มายาวนานกวา่ 1,300 ปี นําร้อนทีโปร่งใสไร้สี และเหนียวข้นนนัช่วยให้ผิวหนงันนักลบัมาผิว
ผ่อง และนุ่มนวล  

 ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2018 เฮ้าส์เทนบอช 
 คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ มรดกการปฏิรูปอตุสาหกรรมของญีปุ่ นสมยัเมจิ มรดกโลกในปี 2015 

โดยเป็นสถาปัตยกรรมถกูสร้างเมอืปี 1863 จากวสัดไุม้สไตล์ยโุรปทีเก่าแก่ทีสดุในญีปุ่ นทียงั
หลงเหลืออยู่ในปัจจบุนั 
 

ศุกร์ 29 ธ.ค. 60 กรุงเทพฯ 
23.00 น. พร้อมกนัทีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชนั 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบนิไทย 

อินเตอร์ ประต ู 4 แถว D โดยมีเจ้าหน้าทีบริษัท คอยอํานวยความสะดวก 
และดําเนินการด้านเอกสารแก่ทา่น 

เสาร์ 30 ธ.ค. 60 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คาราส ึ– อมิาริ – อุเรชิโนะ  
01.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฟคุโุอกะ โดยเทียวบนิที TG-8104 
08.30 น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองทีใหญ่ทีสดุบนเกาะคิวช ู เกาะใหญ่ตอนใต้

สดุของประเทศญีปุ่ น เป็นเมืองศนูย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลงัผ่านการ
ตรวจลงตราหนงัสือเดนิทาง และพิธีการศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

09.30 น. ออกเดินทางสู ่แหลมฮาโดะ เป็นแหลมเล็กๆ ในเมืองคาราสึ  
11.30 น. นําทา่นชมทศันียภาพอนังดงามของ ฮาโดะมิซากิ หรือ แหลมฮาโตะ (พ้อง

เสียงกบัคําว่า Heart ในภาษาองักฤษแตอ่่านออกเสียงแบบญีปุ่ น) ถกู
เรียนขานว่าเป็นดินแดนศกัดิสิทธิแหง่ความรัก เป็นแหลมทียืนออกมาจาก 

คาบสมทุรฮิงาชิมตัสึอูระ ทีนีมีทงัอนสุรณ์หวัใจ, จดุชมวิวใต้ทะเล, ทุง่หน้า
เขียวขจีทีกว้างใหญ่ และสวยงาม แหลมแหง่นียงัมีหอสงัเกตการณ์ใต้ทะเลสี
ขาวโผล่พ้นนําขนึมา สงู 20 เมตร รัศมียาว 9 เมตร มีทา่เรือยาว 86 เมตร 
เชือมตอ่ระหวา่งอาคาร และแหลม  

12.00 น. ออกเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
12.40 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.40 น. ออกเดินทางสูจ่ดุชมวิวคากามิยามะ  
14.00 น. นําท่านชมวิวพาโนราม่าของเมืองคาราส ึ จากจุดชมววิคากามิยามะ ท่านจะ

ได้เหน็ทีมีแนวต้นสนคนัทะเลกบัเมืองไว้เพือกนัทรายทีจะพดัเข้ามาในเขตเมือง 
นอกจากนีคากามิยามะยงัมีตํานานมากมาย และยงัเป็นภเูขาทีถกูกล่าวถึงใน  
บทกวีของมนัโยะช ูชือของภเูขานีเชือว่ามาจากการทจีินกูโคโกขนึไปบนยอดเขา 



 

 

และพบกระจก (คากามิแปลว่ากระจก) นอกจากนีสถานทแีหง่นียงัเคยเป็นที
ถ่ายทําซรีีย์ดงั เรือง “STAY ซากะ..ฉันจะคิดถึงเธอ” อีกด้วย 

15.00 น. ออกเดินทางสู ่หมู่บ้านโอคาวะชิยามะ เมืองอิมาริ 
15.40 น. นําทา่นชม หมู่บ้านโอคาวะชิยามะ หมู่บ้านนีขนึชือเรืองการผลิตเครืองเซรา

มิกคณุภาพสงูให้กบัขนุนางชนชนัสงูในยคุเอโดะ (ค.ศ. 1603 – 1868) และด้วย
ทําเลทตีงัของหมู่บ้านซงึล้อมด้วยภเูขาสามลกู เทคนิคการผลิตเครืองเซรามิ
กของทนีีจงึถกูปิดเป็นความลบัจากโลกภายนอกอยู่หลายร้อยปี ชมบ้านเรือน
หลงัเก่าทีสร้างเรียงติดกนัตามเนินเขา ชมสะพานนาเบะชิมะฮันโย สะพานปู
กระเบืองลายคราม แลนด์มาร์กของทีนีคอยต้อนรับแขกผู้มาเยือน เป็น
สญัลกัษณ์ว่ามาถึงแล้ว 

16.20 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองอุเรชิโนะ เมืองออนเซนทีมีนําแร่ธรรมชาตทีิดีทีสดุแหง่
หนงึของเกาะคิวช ู และเป็นหนงึใน 3 ออนเซนทีดีทีสดุสําหรับผิวในญีปุ่ น
(Top three Bihada Hot Spring) มีแหลง่นําแร่มากถึง 17 แหล่งทีมีนํามาก
ตลอดเวลา ในนําแร่จะประกอบด้วยเกลือ กรดคาร์บอนิก ในสว่นผสมทีลงตวั 
และมีอณุหภมิูสงูถึง 100 องศาเซลเซียส จนมีทีมาของชือในภาษาญีปุ่ นว่า 
“Ureshii” ทีแปลวา่ “เยียมไปเลย” ทีราชะนีจิงก ุอทุานออกมา 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา  
 พกัที   WATAYA BESSO HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
อาทติย์ 31 ธ.ค. 60 อุเรชิโนะ – เฮ้าส์เทนบอช  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. ออกเดินทางสู ่ศาลเจ้าโทโยตะมะฮิเมะ 
09.10 น. นําทา่นชม ศาลเจ้าโทโยตะมะฮิเมะ ศาลเจ้าขนาดเล็ก อาคารหลกัของศาล

เจ้าเป็นเรือนไม้เก่าแก่รอบๆ ก็ยงัมีเรือนไม้เก่าเล็กๆ อีก 2-3 หลงั บรรยากาศ
เงียบสงบ ถึงแม้จะเป็นศาลเจ้าเล็กๆ แตก็่มีความคลาสสิค และมนต์ขลงัอยู่  
ไมน้่อยเลย มีตํานานเล่าเกียวกบัสาวงามนามว่า โทโยตะมะ ฮิเมะ เป็น
เทพธิดามงักรทีมีผิวขาวราวหิมะ ปลาดกุ นามะซุซามะ เป็นผู้ติดตามรับใช้  
นาง ในสมยัก่อนมีการระบาดของโรคผิวหนงัในหมู่บ้าน ปลาดกุจงึชว่ยเหลือ
โดยให้ผู้ ป่วยมาสมัผสัตวัจะทําให้สขุภาพดี และผิวหนงักลบัไปสวยงามอีก
ครัง บริเวณศาลเจ้ายงัมีรูปปันปลาดกุสีขาวตงัอยูอี่กด้วย 

09.40 น. นําทา่นเดินทางสู่ เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์แหง่เดียวของญีปุ่ น เมือง
ชายทะเล 

10.30 น. เชิญทา่นเพลิดเพลินกับ เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญีปุ่ น 
ทไีด้รวบรวมสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมขนานแท้ของฮอลแลนด์ 
(เนเธอร์แลนด์) และชาวดชัท์ไว้ด้วยกนั ทา่นสามารถถ่ายรูปกบับรรยากาศ
รอบๆ กงัหนัแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทวิลิป, ทุง่
ดอกกหุลาบ, ล่องเรือชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือ
ท่านทีชอบความตืนเต้นเชิญทีสวนสนกุเฮาเทนบอช ทแีบ่งออกเป็นโซนต่างๆ 6 
โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, 
Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆ ทนี่าสนใจเช่น พิพิธภณัฑ์หมี
เท็ดดี, โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มิติ หลายโรง, พิพิธภณัฑ์ศิลปะ, ลอ่งเรือไปตาม



 

 

คลองทียาวกว่า 6 กิโลเมตรชมเมืองสไตล์ยโุรป, ขีจกัรยานชมเมือง และลอ่งเรือ
โจรสลดัของการ์ตนูดงั One Piece   

 (รวมบตัรผ่านประต ูและเล่นเครืองเล่นได้ไม่จํากดั / 1 Day Passport)  
 (อาหารกลางวนั และคําตามอธัยาศยั เพือให้ทา่นได้สนกุสนานอย่างเต็มท)ี  

**พิเศษ** ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2018 
 พกัที   NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL  
    
จันทร์ 1 ม.ค. 61 เฮ้าส์เทนบอช – นางาซาก ิ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อนัทรงคณุคา่ ทางประวตัิศาสตร์ 

เป็นเมืองทา่ทางการค้า จดุแรกเริมทีอารยธรรมตะวนัตกสมยัใหมไ่ด้แพร่เข้า
สู่ญีปุ่ นเมืออดีต  

11.00 น. นําทา่นชม คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ สไตล์ยโุรปทีสร้างโดย Mr.Thomas Glover 
ด้วยความชืนชอบ บรรยากาศ ความสวยงามของเมืองนางาซากิ แตย่งัคง
ความเป็นอยู่ แบบสกอตแลนด์ จงึได้ คิดริเริมในการสร้าง คฤหาสน์ สไตล์ 
ยโุรป ขนึมาในปี ค.ศ. 1863 จนได้รับ รางวลั Second Class Order of the 
Rising Sun ในสมยันนั 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั    
13.30 น. ออกเดินทางสู ่พิพิธภณัท์ดาจิมะ ชมุชนเก่าของชาวโปรตเุกส   
14.00 น. นําทา่นเทียวชม พพิธิภัณฑ์เดจิมะ ดดัแปลงจากโกดงัเก่า มีแบบจําลอง

ชมุชนบนเกาะเดจิมะในอดีต ซงึเคยเป็นชมุชนสําหรับพ่อค้าชาวตา่งชาตทีิจะ 

เข้ามาติดตอ่ค้าขายหลงัจากทีญีปุ่ นได้มีการปราบกบฏชิมมาบาระ และปิด
ประเทศผ่านมา 200 ปี ชมุชนเล็กๆ มีกําแพง และคนํูาล้อมรอบมีอาคารอยู่
หลายหลงั ทางเข้าออกมีเพียงทางเดียว นอกจากนียงัมีอาคารแสดง
นิทรรศการหลายหลงั โรงภาพยนตร์ทีบอกเล่าเรืองราวความเป็นมาของ
อาณาจกัรดตัช์ในแหง่นี ผู้ทีได้นําเอาวิทยาการสมยัใหมเ่ข้ามาในญีปุ่ น 

15.30 น. ออกเดนิทางสู ่ยเูมะ ทาวน์ 
15.45 น. นําทา่นช้อปปิงที ยูเมะ ทาวน์ ตงัอยู่บริเวณใกล้เคียงกบัอาคารผู้โดยสาร

ทา่เรือนางาซากิ ซงึเป็นศนูย์รวมสินค้า เสือผ้า แฟชนัตา่งๆ รวมไปถึงสินค้า
เบ็ดเตล็ดอีกมากมาย รวมกวา่ 120 ร้านค้า อีกทงัในสว่นของบริเวณ  
ร้านอาหาร มีบรรยากาศทีสวยงามซงึคณุสามารถมองออกไปเห็นท่าเรือของ
เมืองนางาซากิได้อยา่งชดัเจน 

17.00 น. ออกเดินทางสู ่สถานีกระเช้าลอยฟ้า  
17.30 น. นําทา่นขนึ กระเช้าลอยฟ้า (Ropeway) ทีมีกระจกใสรอบทิศสามารถ

มองเห็นวิวได้อยา่งถ้วนทวั ใช้เวลาเดินทางจากสถานีสูย่อดเขาเพียง 5 นาที 
สู่จดุชมวิวบนยอดเขาอินาสะยามะ  ชมทศันียภาพยามคําคืนทีสวยงามติด
อบัดบัหนงึในสามของโลก แสงไฟจากบ้านเรือนทีตงัเรียงรายกนัอยู่บนเขา 
ส่องประกายระยิบระยบัตดักบัสีท้องฟ้าในยามคําคืนสวยงามจบัใจ จนทําให้
ทีนีได้รับรางวลัระดบัโลกมาแล้ว นกัท่องเทียวสามารถชมวิวแบบ 360 องศา
สดูอากาศเย็นฉําเข้าปอดบนความสงู 333 เมตร นบัเป็นประสบการณ์ทีคณุ
จะประทบัใจไมรู้่ลืม  

19.00 น. นําทา่นนงักระเช้ากลบัสูส่ถานีด้านล่าง  



 

 

20.00 น. รับประทานอาหารคํา  
 พกัที   NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL  
อังคาร 2 ม.ค. 61 นางาซากิ – ซากะ – ฟุคุโอกะ    
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. ออกเดินทางสู ่สวนสนัตภิาพ 
09.30 น. นําทา่นชม สวนสันตภิาพ สร้างขนึเพือระลึกถึงเหตกุารณ์การทิงระเบิด

ปรมาณู เตือนใจชาวนางาซากิ ให้ระลึกถึงเหตกุารณ์เมอืครังสงครามโลกครัง 

ที 2 เมือวนัที 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแห่งนีได้สร้างอนสุาวรีย์
รูปแบบตา่งๆ เพือแสดงให้เห็นถึงสญัลกัษณ์แหง่สนัตภิาพ และความสงบสขุ
ของมนษุยชาต ิ อีกทงัยงัมีนําพ ุ และแผน่ศิลาหินสีดํา ทีสร้างขนึเพือไว้อาลยั
แดผู่้ เคราะห์ร้ายทีเสียชีวิต นืองจากระเบิดปรมาณ ู และนําพนีุสร้างเพือไว้
อาลยัแดผู่้ ทีขาดนําภายหลงัจากทงัเมืองเต็มไปด้วยกมัมนัตภาพรังสี 

10.00 น. ออกเดินทางสู ่โรงงานสาเก  
11.10 น. นําทา่นชม โรงงานสาเก Taiheizan Sake Brewery ประวตัิความเป็นมา

ของการกลนัเหล้าสาเก ชมโรงกลนัฯ และชิมสาเกฟรี  ดงันนัหากคณุกําลงั
มองหาของฝากให้ใครสกัคน ทีนีจะไมทํ่าให้คณุผิดหวงัอยา่งแนน่อน 

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั  
12.30 น. ออกเดินทางสู ่พิพิธภณัฑ์ประวตัศิาสตร์ปราสาทซากะ 
13.15 น. นําทา่นชม พพิธิภัณฑ์ประวัตศิาสตร์ปราสาทซากะ ปลายสมยัเอโดะเป็น

สมยัทีแคว้นซากะมีความรุ่งเรืองทีสดุ พิพิธภณัฑ์ฯ ได้ถกูสร้างขนึเพือเป็น
สถานทีถ่ายทอดเรืองราวในยคุสมยันนั ได้มีการอนุรักษ์ตวัปราสาททีสร้างขึน 

ในสมยัเท็นโป (ต้นศตวรรษที 19) ไปพร้อมกบัการจําลองขนึใหม่ และได้ชือ
ว่าเป็นสถานจําลองทีทําด้วยไม้ขนาดใหญ่ทีสดุแหง่หนงึในญีปุ่ น  

15.00 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองฟุคุโอกะ ศนูย์กลางแหง่การคมนาคม และธุรกิจต่างๆ 
เมืองทีโดง่ดงัมาจากอตุสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะโอริ และตุ๊กตาดินฮากาตะ 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา  
 พกัที   SUTTON HOTEL HAKATA CITY HOTEL  
 
พุธ 3 ม.ค. 61 นางาซากิ – ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ตลอดวนั เชิญทา่นพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเดินเล่น ช้อปปิงในย่านการค้าต่างๆ โดยมี

หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําแก่ท่าน  
 - ย่านเทน็จนิ (Tenjin) อาจจะเป็นย่านทีเรียกว่าเป็นหวัใจของเมืองฟกูโุอกะ

หรือเกาะคิวชเูลยก็ได้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟกูุโอกะ โดยใน
บริเวณนีจะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตวักนัอยู่มากมาย 
เรียกว่าถ้าตงัใจจะมาเดินช้อปปิงซอืของกนัจริงๆ วนัเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้
เลือกซอืหลากหลายชนิด ตงัแต่เครืองใช้ไฟฟ้า เสือผ้า แบรนเนมด์ หนงัสือ 
เครืองสําอางค์ต่างๆ รวมไปถงึร้านอาหารอีกมากมาย  

 - คาแนล ซิต ี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูย์รวมร้านค้า และ
ร้านอาหารขนาดใหญ่ตงัอยู่ริมนํา ภายในมีการขดุคลองให้ไหลผ่านใจกลาง



 

 

ห้างแห่งนีด้วย นอกจากนนัยงัมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้ เกมส์ รวมทงั
โรงแรมอีก 2 แหง่ ถกูออกแบบมาให้เป็นพืนทีเปิดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และ
สีสนัทแีปลกตาเพือให้ได้บรรยากาศทีน่าตืนตาตืนใจ ตรงกลางของคลอง
จําลองนีจะมีการแสดงนําพแุสงสีเสียง ตงัแต่เปิดจนปิด ทกุๆ ครึงชวัโมง มี
ร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทงัร้านทมีีเฉพาะในญีปุ่ น และร้านมาจาก
ต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทงัอาหารญีปุ่ น และอาหาร
ชาติอืนๆ ในราคาทีไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนกั โดยเฉพาะทชีนั 5 จะมีสว่นที
เรียกว่า ราเมน สเตเดียม ทีจะมีร้านราเมนทีมาจากสว่นต่างๆ ของประเทศ
ญีปุ่ น รวมทงัราเมนสไตล์ฟคุโุอกะทีเรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย  

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิงแบบมงุหลงัคาที
เก่าแก่ทสีดุของฟคุโุอกะ ตลอดทงัสองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วย
ร้านค้ากว่าร้อยร้าน สนิค้าก็มีเลือกซือมากมายประเภททงัเสือผ้า ของกิน ของ
ใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทวัๆ ไป ทีเด็ดของทีนีคือร้านทมีีสินค้าจากเต้าหู้ มีทงั
มาสก์เต้าหู้ทขีนึชือของทีนี และผลิตภณัฑ์นําเต้าหู้แท้ๆ ของฟุกโุอกะทต้ีองลอง 

 - ช้อปขนมของฝากที สถานี Hakata ใครทีจะหาซือของฝาก หรือชิมของอร่อย
แบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากนัได้ทีสถานี Hakata ทตีกึ Deito ซงึ
เชือมต่ออยู่กับตวัสถานีเลย ตึกนีมี 3 ชนั คือชนัใต้ดิน ชนั 1 และชนั 2 โดยร้าน
ขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ทีชนั 1 มีทงัโซนทเีรียกว่า Hakata Souvenir 
Street บริเวณนนัยงัมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีทงัขนมหรือของฝากยอดฮิตทวัๆ ไป
ไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอืนๆ อีกมากมาย 

 - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี ดองกีโฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิเมะที
เปิดให้ลกูค้าคุ้นหตูลอดเวลา สลบักบัประกาศขอบคณุลกูค้าทีมาใช้บริการของ
ร้านเป็นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสียงเพลงทีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะกบัร้าน “ดองกีโฮเต้” หรือทีหลายๆ คนเรียกกนัว่า ร้านดองกี 
ร้านขายสินค้าอปุโภค-บริโภคราคารวมภาษีแล้วสดุประหยดัของญีปุ่ น 

 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือให้ท่านได้ช้อปปิงอย่างเต็มที) 
15.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน 
18.10 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทียวบนิ TG-8107 
22.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการ สาํหรับคณะอย่างตาํ 35 ท่าน  
ผู้ ใหญ่พกัห้องคู ่(2 ทา่น / 1 ห้อง) 59,900.- บาท 
ผู้ ใหญ่พกัห้องเดียว  72,900.- บาท 
เด็กอาย ุ2 – 5 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมมี่เตียงเสริม 40,900.- บาท 
เด็กอาย ุ2 – 5 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น  56,900.- บาท 
หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยทีนงัชนัธุรกิจ ราคาเพมิทา่นละ 15,000.- บาท 
  
อัตราค่าบริการนีรวม  
•  ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย (TG)  
•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํามนั และประกนัภยัทกุแหง่  
•  ค่าทีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบไุว้ในรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
•  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามทไีด้ระบไุว้ในรายการ  
•  ค่าใช้จ่ายของมคัคเุทศก์ทีคอยอานวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง  
•  ค่าทิปคนขบัรถตลอดการเดินทาง 
•  ค่าประกนัอบุตัิเหตใุนระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนัเนือง  

จากอบุตัิเหต ุไว้ในวงเงนิไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท 
• นําหนกักระเป๋า 40 กิโลกรัม สําหรับทีนงัชนัธุรกิจ และนําหนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม สําหรับทีนงัชนัประหยดั 

กรณีนําหนกัเกินจากทกํีาหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพมิ  
อัตราค่าบริการนีไม่รวม  
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท์ เป็นต้น  
•  ค่าปรับ สาหรับนําหนกักระเป๋าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว้  
•  ค่าธรรมเนียมวีซา่ 
•  ค่าทําหนงัสือเดินทาง  
•  ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพมิ  
•  ค่าทปิไกด์ท้องถิน วนัละ 300 เยน หรือประมาณ 100 บาท ต่อท่าน (หรือประมาณ 600 บาทต่อทา่น) 
เงือนไขการชาํระเงนิ  
• กรุณายืนยนัการเดินทาง และชําระเงินมดัจํา ท่านละ 20,000.- บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้า

พาสปอร์ตของผู้ เดินทางเพอืทําการจองทีนงั  
• ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทงัหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วนั  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพมิ หากสายการบินมีการปรับขนึก่อนวนัเดินทาง 
2.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การ

นดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การจราจรติดขดั  
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสนิ หากว่ามีการนําสงิของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทาง

เสือมเสียด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทงัใน
ประเทศและต่างประเทศ ซงึอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพํานกัอยู่ในประเทศไทย หรือเหตกุารณ์ทีเหนือการณ์ควบคมุ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสญูหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทยีวเอง 

6. เมอืทา่นตกลงชําระค่ามดัจําหรือค่าทวัร์ทงัหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทงัหมด 

 



 

 

ใบจองทวัร์ COUNTDOWN KYUSHU 
29 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 

 
 
1. รายการทีจอง ............................................................................................................... ...... 

 
2. ชือ / นามสกลุ ผู้จอง.......................................................................................................... 

 
3. ชือ / นามสกลุ  ผู้ เดนิทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

1. .................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................. 
6. .................................................................................................................. 

 
4. เบอร์ติดตอ่ ................................................................................................................................. 
 
5. ทีอยู่ปัจจบุนั (ทีติดตอ่ได้สะดวก) ................................................................................................... 
 
6. ประเภทห้องพกั 

5.1  ห้องพกัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN / DBL) ..... ห้อง    
5.2  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักับ 1 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง 
5.3  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักับ 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง (มีเตียง) 
5.4  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักับ 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง (ไมมี่เตียง) 
5.5 ห้องพกัผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ..... ห้อง    
5.6 ห้องพกั 1 ท่าน (SGL) ..... ห้อง     
 

7. อาหาร         ไมท่านเนือววั ไมท่านเนือหม ู ไมท่านสตัว์ปีก ทานมงัสวิรัติ 
อืนๆ ............................................................ 

 
8. เคยโดนปฎิเสธวีซา่หรือไม่ ไมเ่คย เคย   ประเทศ .................................. 
 
 
 
 
 
 


