
 

 

 

 

 

 

  บนิตรงโดยสายการบนิไทย (TG) // ทพีักด ีโรงแรม 4 ดาว   

  พักโรงแรม NIKKO ใน HUIS TEN BOSCH   ชมหมูบ่า้นฮอลแลนด ์อลังการกบัเทศกาลประดับไฟทยีงิใหญท่สีดุ

ของญปีุ่ น ในธมี Kingdom of Light ดว้ยหลอดไฟกวา่ 13 ลา้นดวง   

  ขอพร ณ ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ(จากละครกลกโิมโน) ศาลเจา้เกา่แกข่องเมอืงซากะ (Saga) 

  เกบ็ความทรงจําด ีๆ ณ เมอืงนางาซาก ิกบัคฤหาสนโ์กลฟ์เวอร ์(มรดกโลก) สวนสนัตภิาพ  เกาะเดจมิะ ฯลฯ  

  ชอ้ปปิงแบบจใุจท ีโทสพึรเีมยีมเอาทเ์ล็ต ยา่นเท็นจนิ และฮากาตะในฟคุโุอกะ พรอ้มชอ้ปปิง Lucky BAG  

HUIS TEN BOSCH & WEST KYUSHU 

29 ธ.ค.-03 ม.ค.62 



 

 

วนัเสารท์ ี29 ธ.ค.61 (1) สนามบนิสวุรรณภมู ิ(ประเทศไทย)    

22.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ชนั 4 หนา้เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย อนิเตอร ์ ประต ู 3 แถว C 

โดยมเีจา้หนา้ทบีรษัิท คอยอํานวยความสะดวก และดําเนนิการดา้นเอกสารแกท่า่น                                                 

วนัอาทติยท์ ี30 ธ.ค.61(2)  กรงุเทพฯ – ฟคุโุอกะ - เฮา้สเ์ทนบอช    

00.20 น.       เหนิฟ้าสูเ่มอืงฟคุโุอกะ โดยเทยีวบนิท ีTG8082 (ใชเ้วลาเดนิทาง 5.30 ชม.) 

07.50 น. ถงึสนามบนิ เมอืงฟุคโุอกะ เมอืงทใีหญ่ทสีดุบนเกาะควิช ูเกาะใหญ่ตอนใตสุ้ดของประเทศญปีุ่ น เป็น

เมืองศูนย์กลางดา้นการคา้พาณิชย ์หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดนิทาง และพธิีการศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 จากนันนําท่านสู ่เฮา้สเ์ทนบอช (HUIS TEN BOSCH) “หมูบ่า้นฮอลแลนด”์ ของประเทศญปีุ่ น ที

ไดร้วบรวมสถาปัตยกรรมและศลิปกรรมขนานแทข้องฮอลแลนด ์(เนเธอรแ์ลนด)์ และชาวดัชทไ์วด้ว้ยกัน 

ท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ กังหันแบบฮอลแลนด ์ทุ่งดอกไมต้่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทวิ

ลปิ, ทุ่งดอกกหุลาบ, ล่องเรอืชมบรรยากาศของเฮา้สเ์ทนบอชไดอ้ยา่งสบายใจ หรอืท่านทชีอบความ

ตนืเตน้เชญิทสีวนสนุกเฮา้สเ์ทนบอช ทแีบง่ออกเป็นโซนต่างๆ 6 โซนคอื Thriller Fantasy Museum, 

Art Garden,Utrecht,Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มกีจิกรรมต่างๆ ทน่ีาสนใจเช่น 

พพิธิภัณฑห์มเีท็ดด,ี โรงภาพยนตรแ์บบ 4-5 มติหิลายโรง, พพิธิภัณฑศ์ลิปะ, ล่องเรอืไปตามคลองที

ยาวกวา่ 6 กโิลเมตร, ชมเมอืงสไตลย์โุรป,  ขจัีกรยานชมเมอืง และล่องเรอืโจรสลัดของการต์ูนดัง One 

Piece   (รวมบตัรผา่นประต ูและเลน่เครอืงเลน่ไดไ้มจํ่ากดั / 1 Day Passport) 

 
  

 

 

 

  (อสิระอาหารกลางวัน และ อาหารคํา เพอืใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัเครอืงเล่นตา่ง ๆ อยา่งจุใจ) 

  *ในเฮ้าส์เทนบอช   มีอาหารให้ทา่นได้เลือกชิมมากมาย หลายชาติ หลายสไตล์ อาทิ อาหารญีปุ่ น จนึ 

เกาหลี รวมถึงอาหารปิงย่าง และบปุเฟ่ในโรงแรม 

   พักคา้งคนื ณ โรงแรม NIKKO HUIS TEN BOSCH () หรอืเทยีบเทา่  

วนัจนัทรท์ ี31 ธ.ค.61(3) เฮา้สเ์ทนบอช – ซากะ – ศาลเจา้ยูโทคอุนิาร ิ– นางาซาก ิ- คฤหาสน์
โกลฟ์เวอร ์- โบสตโ์ออรุะ เกา่แกท่สีดุในญปีุ่ น(ถา่ยรปู)  -  สวนสนัตภิาพ                                                        

07.30 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้  นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้ยูโทคุอนิาร(ิYutoku Inari Shrine) ศาลเจา้เก่าแก่ของเมอืงซากะ 

(Saga) ทมีอีายหุลายรอ้ยปี โดยศาลเจา้แหง่นเีป็นทปีระทับของเทพเจา้ศักดสิทิธ ิ  



 

 

 ใหท้า่นไดช้มศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิสรา้งขนึในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจา้นกิายชนิโต ประจําตระกลูนาเบะ

ชมิะผูป้กครองเมอืงซากะในสมัยเอโตะ เป็นศาลเจา้อนิารทิใีหญ่และสําคัญเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

ญปีุ่ น เชอืกันว่าศาลเจา้แห่งนีเป็นทปีระทับของเทพเจา้ศักดสิทิธทิปีระชาชนชาวญปีุ่ นต่างเคารพและ

นยิมมาสักการะขอพรเกยีวกับความสําเร็จดา้นธุรกจิ และความปลอดภัย โดยดา้นบนของศาลเจา้แห่งน ี

เป็นจดุชมววิทสีวยงามอกีแห่งหนงึจงึไดถู้กนํามาใชเ้ป็นฉากในละครหลายเรอืง รวมถงึละคนไทยชอืดัง

อยา่ง เรอืงกลกโิมโนอกีดว้ย  

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย ออกเดนิทางสู ่เมอืงนางาซาก ิเมอืงเกา่แกอ่นัทรงคณุคา่ทางประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงท่าทางการคา้ จุด

แรกเรมิทอีารยธรรมตะวันตกสมัยใหมไ่ดแ้พร่เขา้สูป่ระเทศญปีุ่ นเมอือดตี นําชม คฤหาสนโ์กลฟ์เวอร ์

สไตลย์โุรปทสีรา้งโดย Mr. Thomas Glover ดว้ยความชนืชอบบรรยากาศความสวยงามของเมอืงนางา

ซากแิต่ยังคงความเป็นอยู่แบบสกอตแลนด ์จงึไดค้ดิรเิรมิในการสรา้งคฤหาสน์สไตลย์ุโรป ขนึมาในปี 

ค.ศ. 1863 จนไดร้ับ รางวัล Second Class Order of the Rising Sun ในสมัยนัน  แวะถ่ายรูป 

(ภายนอก) ของ โบสถโ์ออุระ (Oura Catholic Church) ตังอยู่ใกลก้ับสวนโกลฟ์เวอร ์(Glover 

Garden) เป็นโบสถค์รสิตศาสนานกิายคาทอลกิ สรา้งขนึในชว่งปี ค.ศ. 1863 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1867 

ซงึเป็นปีสดุทา้ยของสมยัเอโดะ นับไดว้่าเป็นโบสถท์มีอีายเุกา่แกม่ากทสีดุในประเทศญปีุ่ นและยังไดร้ับ

การยกยอ่งใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตทิมีคีวามเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเพยีงแห่งเดยีวในญปีุ่ นอกีดว้ย  

นําท่านชม สวนสนัตภิาพ สรา้งขนึเพอืระลกึถงึเหตุการณ์การทงิระเบดิปรมาณู เตอืนใจชาวนางาซาก ิ

ใหร้ะลกึถงึเหตกุารณ์เมอืครังสงครามโลกครัง  ท ี2 ในวันท ี9 สงิหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแหง่น ีได ้

สรา้งอนุสาวรีย์รูปแบบต่างๆ เพือแสดงใหเ้ห็นถึงสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ และความสงบสุขของ

มนุษยชาต ิอกีทังยังมนํีาพุ และแผ่นศลิาหนิสีดํา ทสีรา้งขนึเพือไวอ้าลัยแด่ผูเ้คราะห์รา้ยทีเสียชวีติ 

เนืองจากระเบดิปรมาณู และนําพุนีสรา้งเพอืไวอ้าลัยแด่ผูท้ขีาดนํา ภายหลังจากทังเมอืงเต็มไปดว้ย

กมัมนัตภาพรังส ี 

  

 

 

 

 

 

 (อสิระอาหารคําตามอธัยาศยัใหท้า่นไดเ้ลอืกอาหารหลากหลายภายในMall ทอียูต่ดิโรงแรม) 

    พักคา้งคนื ณ โรงแรม NEW NAGASAKI () หรอืเทยีบเทา่เทยีบเทา่   

วนัองัคารท ี01 ม.ค.62 (4)  นางาซาก ิ–  เกาะเดจมิะ - สะพานแวน่ตา – ไชนา่ทาวน ์– โทสพึรเีมยีม
เอาทเ์ล็ต(ชอ้ปปิง LUCKY BAG) – ฟคุโุอกะ – ชอ้ปปิงเท็นจนิ  

08.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.45 น. หลังเช็คเอาท ์นําท่านเดนิทางไปชม สะพานแวน่ตา มากาเนะบาช ิ(Meganebashi Brigde) หรอืที

รูจ้ักในอกีชอืวา่ “สะพานมากาเนะบาช”ิ โดยชอืของสะพานสามารถแปลตรงๆตัววา่กระจกนันเอง สรา้งขนึ

เมอืปี ค.ศ. 1634 เพอืทจีะไวใ้ชแ้มนํ่านาคาจมิะ ลักษณะทเีป็นรปูครงึวงกลม 2 วงตดิกันเมอืมองสะทอ้น

นําจะเห็นเป็นวงกลมเต็มวง 2 วง ทําใหม้รีปูรา่งคลา้ยๆ กบัแวน่ตา จงึกลายมาเป็นชอืเรยีกทคีุน้หูของคน



 

 

สว่นมาก ไมเ่พยีงแค่ความโดดเด่นของตัวสะพานเท่านัน ทนียีังเป็นสะพานหนิสะพานแรกของประเทศ

ญปีุ่ นอกีดว้ย 

 นําทา่นเทยีวชม เกาะเดจมิะ ดัดแปลงจากโกดังเกา่มแีบบจําลองชมุชนในอดตี ซงึเคยเป็นชมุชนสําหรับ

พ่อคา้ชาวต่างชาตทิจีะ เขา้มาตดิต่อคา้ขายหลังจากทญีปีุ่ นไดม้กีารปราบกบฏชมิมาบาระ และปิด

ประเทศผา่นมา 200 ปี ชมุชนเล็กๆ มกํีาแพงและคูนําลอ้มรอบ มอีาคารอยูห่ลายหลังและมทีางเขา้ออก

เพยีงทางเดยีว นอกจากนยีงัมอีาคารแสดงนทิรรศการหลายหลัง โรงภาพยนตรท์บีอกเล่าเรอืงราวความ

เป็นมาของอาณาจักรดัตชใ์นแหง่น ีผูท้ไีดนํ้าเอาวทิยาการสมยัใหมเ่ขา้มาในญปีุ่ น 

นําทา่นเทยีวชม ยา่นไชนา่ทาวน ์หรอืนางาซากชินิจไิชน่าทาวน์ ตังอยูท่ยีา่นชนิจมิาจ ิเมอืงนางาซาก ิ

เป็น 1 ใน 3 แห่ง ของชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ในญีปุ่ น ชมตึกรามบา้นเรือน ซงึเปิดเป็นรา้นคา้ 

รา้นอาหารจีน สงิก่อสรา้งต่าง ๆ ในชุมชม เช่น ศาลเจา้ วัด  ซุม้ประตู ทีถูกสรา้งขนึตามแบบ

สถาปัตยกรรมจนี จนไดเ้วลาอันควร นําท่านเดนิทางสูโ่ทสพึรเีมยีมเอาทเ์ล็ต อสิระใหท้่านไดช้อ้ปปิงท ี

โทสพึรเีมยีมเอาทเ์ล็ต เป็นเอาทเ์ล็ตมอลลข์นาดใหญ่ซงึอาคารออกแบบในสไตลแ์คลฟิอรเ์นียใต ้ที

ไดรั้บความนยิมมากทสีดุในภมูภิาค  ควิช ูใหท้า่นสนุกสนานกับการเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายใน

ราคาลดพเิศษสดุ อาทเิชน่  Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ  

  

 

 

 

 หา้มพลาด!! ชอ้ปปิง Lucky BAG (ถงุนําโชค) จากรา้นคา้แบรนดต์่าง ๆ ทจัีดสนิคา้ของเขารวมอยูใ่นถุง

ใบเดยีว และจําหน่ายในราคาพ ิ เศษสดุ ซงึจะทําเฉพาะในชว่งปีใหมร่ะหวา่งวันท ี1-3 มกราคมนีเท่านัน   

(อสิระอาหารกลางวันอธัยาศัย เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งจุใจ)    

 ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟุคโุอกะ ศูนยก์ลางแห่งการคมนาคม และธุรกจิต่างๆ เมอืงทโีด่งดังมา

จากอตุสาหกรรมผา้ไหม ฮากาตะโอร ิและตุ๊กตาดนิฮากาตะ 

 ชอ้ปปิง - ยา่นเท็นจนิ (Tenjin) อาจจะเป็นยา่นทเีรยีกวา่เป็นหัวใจของเมอืงฟคุโุอกะหรอืเกาะควิชเูลยก็

ได ้เรยีกว่าเป็น Downtown Area ของเมอืงฟคุุโอกะ โดยในบรเิวณนจีะมรีา้นรวง ถนนคนเดนิ และหา้ง

ใหญ่ๆ  มารวมตัวกนัอยูม่ากมาย เรยีกวา่ถา้ตังใจจะมาเดนิชอ้ปปิงซอืของกนัจรงิๆ วันเดยีวก็ไมพ่อ มสีนิคา้

ใหเ้ลอืกซอืหลากหลายชนดิ ตังแต่เครอืงใชไ้ฟฟ้า เสอืผา้แบรนเนมด ์หนังสอื เครอืงสําอางคต์่างๆ รวม

ไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

 

  

 

 

 (อสิระอาหารคําอัธยาศัย เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งจใุจ)    

   พักคา้งคนื ณ โรงแรม CLIO COURT  ()  หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

วนัพธุท ี02 ม.ค.62 (5) ฟุคุโอกะ – ยูฟูอนิ ตน้แบบหมู่บา้นOTOP– เบ็บปุเมอืงนําพุรอ้น – 
บ่อทะเลเดอืด – ฟุคุโอกะ ลมิลองอาหาร ย่านซุ ้มขายอาหารสไตลย์าไต รมิแม่นํา (ไม่รวมใน
รายการ)   

   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. จากนันออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นยฟููอนิ หมูบ่า้นเล็กๆ ทตีังอยูบ่นทรีาบกลางหบุเขาของจังหวัดโออติะ บน

เกาะควิช ูเชญิทา่น เดนิชมหมูบ่า้นยฟููอนิ หมูบ่า้นตน้แบบ OTOP ของญปีุ่ น ปัจจุบันมนัีกท่องเทยีวเขา้

มาถงึวันละ 11,000 คน ภายในหมูบ่า้นมรีา้นคา้การฝีมอืมากมาย ชมรา้นเครอืงแกว้ รา้นขนมญปีุ่ นปรุง

สดๆ - รอ้นๆ และสะอาดสะอา้น และเลอืกซอืของทรีะลกึมากมาย ชมทะเลสาบเกา่แกโ่บราณ ชมปลา

พันธุท์หีายากนานาชนดิอยูอ่าศัยในทะเลสาบอยา่งธรรมชาต ิ

 อสิระใหท้า่นเดนิทางในหมูบ่า้นตามอธัยาศัย 

 (อสิระอาหารกลางวัน เพอืใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชอ้ปปิงอยา่งจุใจ)    

บา่ย ออกเดนิทางสู ่เมอืงเบ็บป ุเพอืนําทา่นเทยีวชม บอ่ทะเลเดอืด (Sea Hell) บอ่นํารอ้นสฟ้ีาอมเขยีว ที

ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นบอ่นํารอ้นทสีวยทสีดุในบรรดาบอ่นํารอ้นแปลกในเมอืงนี โดยจะปล่อยควันสขีาว

พวยพุ่งจากรอ บบอ่ตลอดเวลา โดยบอ่ทะเลเดอืดเกดิขนึภายหลังการระเบดิของภเูขาไฟเมอื 1,000 ปี

กอ่น พรอ้มเปิดประสบการณ์ใหมก่ับการ อาบนําแร่ออนเซนแท ้ซงึมชีอืเสยีงมากของประเทศญปีุ่ นจาก

นําแรใ่ตพ้นืดนิ อกีทังท่านจะไดส้วมใสช่ดุยคูาตะอาบนําแร่อกีดว้ย คุณสมบัตขิอการแชนํ่าแร่ จะชว่ยให ้

โลหติหมนุเวยีนดขีนึ เพอืสขุภาพทดี ี(ไมร่วมคา่อาบนําแรอ่อนเซน ประมาณทา่นละ 650 เยน) 

 จากนันเดนิทางกลับฟคุุโอกะ ใหท้่านไดช้อ้ปป้งต่อ ท ี- คาแนล ซติ ีฮากาตะ (Canal City Hakata) 

เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ และรา้นอาหารขนาดใหญ่ตังอยูร่มินําภายในมกีารขดุคลองใหไ้หลผ่านใจกลางหา้ง

แหง่นดีว้ย นอกจากนันยงัมโีรงภาพยนตร ์โรงละคร รา้นตูเ้กมส ์รวมทังโรงแรมอกี 2 แหง่ ถกูออกแบบมา

ใหเ้ป็นพนืทเีปิดโล่งๆ กวา้งๆ มรีูปทรง และสสีันทีแปลกตาเพอืใหไ้ดบ้รรยากาศทน่ีาตนืตาตนืใจ ตรง

กลางของคลองจําลองนีจะมีการแสดงนําพุแสงสีเสียง ตังแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครงึชัวโมง มีรา้นคา้

มากกว่า 250 รา้น ทังรา้นทีมีเฉพาะในญีปุ่ น และรา้นมาจากต่างประเทศ มีรา้นอาหารใหบ้ริการ

หลากหลายแบบทังอาหารญปีุ่ น และอาหารชาตอินืๆ ในราคาทีไม่ไดแ้พงกว่าขา้งนอกมากนัก โดย

เฉพาะทชีัน 5 จะมสีว่นทเีรยีกว่า ราเมน สเตเดยีม ทนีจีะมรีา้นราเมนทมีาจากส่วนต่างๆ ของประเทศ

ญปีุ่ น รวมทังราเมนสไตลฟ์คุโุอกะทเีรยีกวา่ฮากาตะราเมนดว้ย (อสิระอาหารคําทรีาเมนสเตเดยีมหรอืซุม้

อาหารสไตลย์าไต Yatai ยา่นเท็นจนิ  เพอืสะดวกในการทอ่งเทยีวของท่าน) 

   พักคา้งคนื ณ โรงแรม  CLIO COURT  ()  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัพฤหสับดที ี03 ม.ค.62 (6) ฟคุโุอกะ – ชอ้ปปิง LUCKY BAG *เต็มวนั* - กรงุเทพฯ  ( B / - / 
) 

08.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ตลอดวัน  เช ิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเดินเล่น ชอ้ปปิงในย่านการคา้ต่างๆ มีหัวหนา้ทัวร์ให ้

 คําแนะนําแกท่า่น  

  - ยา่นเท็นจนิ (Tenjin) อาจจะเป็นยา่นทเีรยีกวา่เป็นหัวใจของเมอืงฟุ

คโุอกะหรอืเกาะควิชเูลยก็ได ้เรยีกว่าเป็น Downtown Area ของเมอืง

ฟคุุโอกะ โดยในบรเิวณนจีะมรีา้นรวง ถนนคนเดนิ และหา้งใหญ่ๆ มา

รวมตัวกันอยูม่ากมาย เรยีกวา่ถา้ตังใจจะมาเดนิชอ้ปปิงซอืของกันจรงิๆ 

วันเดียวก็ไม่พอ มีสินค า้ให เ้ลือกซือหลากหลายชนิด  ตั งแต่



 

 

เครอืงใชไ้ฟฟ้า เสอืผา้แบรนเนมด ์หนังสอื เครอืงสําอางคต์า่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

- คาแนล ซติ ีฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ และรา้นอาหารขนาดใหญต่งัอยูร่มินํา 

ภายในมกีารขดุคลองใหไ้หลผ่านใจกลางหา้งแห่งนดีว้ย นอกจากนันยังมโีรงภาพยนตร ์โรงละคร รา้นตู ้

เกมส ์รวมทังโรงแรมอกี 2 แห่ง ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นพนืทเีปิดโล่งๆ กวา้งๆ มรีูปทรง และสสีันทแีปลก

ตาเพือใหไ้ดบ้รรยากาศทีน่าตนืตาตืนใจ ตรงกลางของคลองจําลองนีจะมกีารแสดงนําพุแสงสเีสยีง 

ตังแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครงึชวัโมง มรีา้นคา้มากกว่า 250 รา้น ทังรา้นทมีเีฉพาะในญปีุ่ น และรา้นมาจาก

ตา่งประเทศ มรีา้นอาหารใหบ้รกิารหลากหลายแบบทังอาหารญปีุ่ น และอาหารชาตอินืๆ ในราคาทไีมไ่ด ้

แพงกวา่ขา้งนอกมากนัก โดยเฉพาะทชีนั 5 จะมสีว่นทเีรยีกวา่ ราเมน สเตเดยีม ทจีะมรีา้นราเมนทมีาจาก

สว่นตา่งๆ ของประเทศญปีุ่ น รวมทังราเมนสไตลฟ์คุโุอกะทเีรยีกวา่ฮากาตะราเมนดว้ย 

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนชอ้ปปิงแบบมงุหลังคาทเีกา่แกท่สีดุของฟคุุโอกะ ตลอด

ทังสองขา้งทางเดนิยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่ารอ้ยรา้น สนิคา้ก็มเีลอืกซอืมากมายประเภททัง

เสอืผา้ ของกนิ ของใช ้ส่วนใหญ่จะเป็นสนิคา้ทัวๆ ไป ทเีด็ดของทนีีคอืรา้นทมีสีนิคา้จากเตา้หู ้มทีังมาสก์

เตา้หูท้ขีนึชอืของทนี ีและผลติภณัฑนํ์าเตา้หูแ้ท ้ๆ  ของฟคุโุอกะทตีอ้งลอง 

 - ชอ้ปขนมของฝากท ีสถาน ีHakata ใครทจีะหาซอืของฝาก หรอืชมิของอร่อยแบบไม่ตอ้งเดนิทางไป

ไหนไกล ไปหากนัไดท้สีถาน ีHakata ทตีกึ Deito ซงึเชอืมตอ่อยูก่บัตัวสถานเีลย ตกึนมี ี3 ชนั คอืชนัใตด้นิ 

ชนั 1 และชนั 2 โดยรา้นขนม รา้นของฝากนานาชนดิจะอยู่ทชีัน 1 มทีังโซนทเีรยีกว่า Hakata Souvenir 

Street บรเิวณนันยงัมชีอ็ปเล็กๆ อกีเพยีบมทีงัขนมหรอืของฝากยอดฮติทัวๆ ไปไมว่่าจะเป็น ช็อคโกแล็ต คิ

ทแคทรสต่างๆ ชาเขยีวและอนืๆ อกีมากมาย - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองก ีดองกโีฮเต ้... 

เสยีงเพลงสไตลอ์นเิมะทเีปิดใหล้กูคา้คุน้หตูลอดเวลา สลับกบัประกาศขอบคณุลูกคา้ทมีาใชบ้รกิารของรา้น

เป็นภาษาตา่งๆ ถงึ 5 ภาษารวมถงึภาษาไทย เป็นเสยีงเพลงทเีป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับรา้น “ดองกโีฮเต”้ 

หรอืทหีลายๆ คนเรยีกกันว่า รา้นดองก ีรา้นขายสนิคา้อุปโภค-บรโิภคราคารวมภาษีแลว้สุดประหยัดของ

ญปีุ่ น (อาหารกลางวันตามอธัยาศัย เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งเต็มท)ี  

 

 

 

 

 

 

 

หา้มพลาด!! ชอ้ปปิง Lucky BAG (ถงุนําโชค) จากรา้นคา้แบรนดต์่าง ๆ ทจัีดสนิคา้ของเขารวมอยูใ่นถุงใบเดยีว 

และจําหน่ายในราคาพเิศษสดุ ซงึจะทําเฉพาะในชว่งปีใหมร่ะหวา่งวันท ี1-3 มกราคมนเีทา่นัน  

16.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.15 น.  เหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทยีวบนิ TG 8085 (ใชเ้วลาเดนิทาง 5.30 ชม.) 

23.15 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ............พรอ้มความประทับใจ  

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

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร สําหรบัคณะอยา่งตาํ 35 ทา่น  
ผูใ้หญพั่กหอ้งคู ่(2 ทา่น / 1 หอ้ง) 53,900.- บาท 
ผูใ้หญพั่กหอ้งเดยีว  62,600.- บาท 
เด็กอาย ุ6-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 53,300.- บาท 
เด็กอาย ุ2-5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 40,000.- บาท 
หมายเหต ุ  กรณตีอ้งการเดนิทางโดยทนัีงชนัธรุกจิ ราคาเพมิทา่นละ 22,000.- บาท 

อตัราคา่บรกิารนรีวม  
•  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ โดยสายการบนิไทย (TG)  
•  คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีนํามนั และประกนัภยัทกุแหง่  
•  คา่ทพีัก หอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอืระดับเดยีวกนั  
•  คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทไีดร้ะบไุวใ้นรายการ 
• บรกิารนําดมืวันละ 1 ขวด 
•  คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท์คีอยอานวยความสะดวกใหก้บัทา่นในตลอดการเดนิทาง  
•  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลอนัเนอืง  จาก

อบุตัเิหต ุไวใ้นวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท 
• นําหนักกระเป๋า 40 กโิลกรมั สําหรับทนัีงชนัธรุกจิ และนําหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม สําหรับทนัีงชนัประหยดั กรณี

นําหนักเกนิจากทกํีาหนด ทางสายการบนิจะขอเรยีกเก็บเงนิเพมิ  

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
•  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ ค่าอาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการทัวร,์ คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
•  คา่ปรับ สาหรับนําหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกําหนดไว ้ 
•  คา่ธรรมเนยีมวซีา่, คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
•  คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,500 เยน ตลอดการเดนิทาง 
•  คา่ภาษีหกั ณ ทจีา่ย และคา่ภาษีมลูคา่เพมิ  

เงอืนไขการชําระเงนิ  
• กรณุายนืยนัการเดนิทาง และชําระเงนิมดัจํา ภายใน 48 ชวัโมงนับจากการสํารองทนัีง ทา่นละ 20,000 บาท และ

กรณุาแฟกซ ์ หรอื อเีมลห์นา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทางเพอืทําการจองทนัีง ในกรณเีดนิทางชนัธรุกจิ มดัจําทา่นละ 
30,000 บาท   

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บคา่ทวัรท์งัหมดกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 20 วัน  

หมายเหต ุ 
1.  ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 
2.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน

, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การจราจรตดิขดั  
3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากวา่มกีารนําสงิของผดิกฎหมาย หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ย

เหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ หรอืโดนปฎเิสธการเขา้เมอืงทังในประเทศและตา่งประเทศ ซงึ
อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวต่างชาต ิ
หรอื คนตา่งดา้วทพํีานักอยูใ่นประเทศไทย หรอืเหตกุารณ์ทเีหนอืการณ์ควบคมุ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

6. เมอืท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรอืค่าทัวร์ทังหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทังหมด 

 

 



 

 

ใบจองทัวร์ KYUSHU  HIGHLIGHT FREE & EASY 

29 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 

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

 

2. ชือ / นามสกุล ผูจ้อง.......................................................................................................... 

 

3. ชือ / นามสกุล  ผูเ้ดินทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

5. ทีอยูปั่จจุบนั (ทีติดต่อไดส้ะดวก) ................................................................................................... 

 

6. ประเภทห้องพกั 

6.1  หอ้งพกัผูใ้หญ ่2 ท่าน  (TWN / DBL) ........ หอ้ง    

6.2  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักบั 1 ผู้ใหญ่  ....... ห้อง 

6.3  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักบั 2 ผู้ใหญ่  ....... ห้อง (มีเตียง) 

6.4  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักบั 2 ผู้ใหญ่  ....... ห้อง (ไม่มีเตียง) 

6.5 ห้องพกัผู้ ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ....... ห้อง    

6.6 ห้องพกั 1 ท่าน (SGL)    ....... ห้อง     

 

7. อาหาร         ไม่ทานเนือววั ไม่ทานเนือหมู ไม่ทานสัตวปี์ก ทานมงัสวรัิติ 

อืนๆ ............................................................ 

 

8. เคยโดนปฎิเสธวซ่ีาหรือไม่ ไม่เคย เคย   ประเทศ .................................. 


