
 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเทยีวญปีุ่ นตอนใต ้“เกาะควิช”ู 

สมัผสัเมอืงแหง่มนตเ์สนห่ ์เมอืงทนีา่อยูท่สีดุในเอเชยี 

COUNTDOWN KYUSHU 



 
 เทยีว จงัหวดัซากะ ตังอยูร่ะหวา่งจังหวัดฟกุโุอกะและจังหวัดนางาซาก ิมพีนืททีางตอนเหนอืและตอนใตท้ี

ตดิกับทะเลจงึเป็นจังหวัดทเีต็มไปความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตทิีสวยงามและมสีภาพอากาศทสีดใส

เหมาะแกก่ารทอ่งเทยีว  

 ชมการแสดงดอกไมไ้ฟ เฉลมิฉลองสง่ทา้ยปีเกา่ตอ้นรับเขา้สูปี่ใหม ่2018 เฮา้สเ์ทนบอช 

 คฤหาสนโ์กลฟ์เวอร ์มรดกการปฏริูปอุตสาหกรรมของญีปุ่ นสมัยเมจ ิมรดกโลกในปี 2015 โดยเป็น

สถาปัตยกรรมถกูสรา้งเมอืปี 1863 จากวัสดไุมส้ไตลย์โุรปทเีกา่แกท่สีดุในญปีุ่ นทยีงัหลงเหลอือยูใ่นปัจจบุนั 

กาํหนดการเดนิทาง : 29 ธนัวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 

เสาร ์29 ธ.ค. 61 กรงุเทพฯ 

22.30 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 หนา้เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย อนิเตอร ์ประต ู3 แถว C โดย

มเีจา้หนา้ทบีรษัิท คอยอํานวยความสะดวก และดําเนนิการดา้นเอกสารแกท่า่น 

อาทติย ์30 ธ.ค. 61 กรงุเทพฯ – ฟคุโุอกะ – คาราส ึ 

00.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงฟคุโุอกะ โดยเทยีวบนิท ีTG-8082 

08.20 น. ถงึสนามบนิ เมอืงฟุคโุอกะ เมอืงทใีหญ่ทสีดุบนเกาะควิช ูเกาะใหญ่ตอนใตส้ดุของประเทศญปีุ่ น เป็น
เมอืงศูนย์กลางดา้นการคา้พาณิชย ์หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดนิทาง และพธิีการศุลกากร
เรยีบรอ้ยแลว้ 

10.20 น. นําท่านสู ่หอคอยฟูกุโอกะ Fukuoka Tower มโีครงสรา้งหลักเป็นเหล็กออกแบบใหส้ามารถรับมอื
กบัแผน่ดนิไหวขนาด 7 รกิเตอรไ์ด ้และเป็นสดุยอดแลนดม์ารก์ของเมอืงฟกูโุอกะ และยงัเป็นจุดชมววิที
สวยทสีดุของเมอืงความสงูของหอคอยแหง่น ีมคีวามสงู 234 เมตร เป็นตกึทสีงูทสีดุของเมอืงเชญิท่าน
ชมววิทจีะสามารถชมไดร้อบทศิรอบทางแบบ 360 องศา ทา่นสามารถชมววิไปรอบๆ เห็นทะเลฮากาตะ
และตัวเมอืงฟกูโุอกะไดส้บายๆ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบพนืเมอืง 

13.30 น. ออกเดนิทางสูจ่ดุชมววิคากามยิามะ  

14.00 น. นําท่านชมววิพาโนรามา่ของเมอืงคาราส ึจากจุดชมววิคากามยิามะ ท่านจะไดเ้ห็นทมีแีนวตน้สนคัน
ทะเลกับเมอืงไวเ้พอืกันทรายทจีะพัดเขา้มาในเขตเมอืง นอกจากนีคากามยิามะยังมตํีานานมากมาย 
และยงัเป็นภเูขาทถีกูกลา่วถงึใน บทกวขีองมนัโยะช ูชอืของภเูขานเีชอืว่ามาจากการทจีนิกโูคโกขนึไป
บนยอดเขา และพบกระจก (คากามแิปลวา่กระจก) นอกจากนสีถานทแีห่งนียังเคยเป็นทถี่ายทําซรียีด์ัง 
เรอืง “STAY ซากะ.ฉันจะคดิถงึเธอ” อกีดว้ย 

14.30 น. ออกเดนิทางสู ่แหลมฮาโดะ เป็นแหลมเล็กๆ ในเมอืงคาราส ึ 

15.40 น. นําทา่นชมทัศนยีภาพอันงดงามของ ฮาโดะมซิาก ิหรอื แหลมฮาโตะ (พอ้งเสยีงกับคําว่า Heart ใน
ภาษาองักฤษแตอ่า่นออกเสยีงแบบญปีุ่ น) ถกูเรยีนขานวา่เป็นดนิแดนศักดสิทิธแิห่งความรัก เป็นแหลม
ทยีนืออกมาจาก คาบสมทุรฮงิาชมิัตสอึรูะ ทนีมีทีังอนุสรณ์หัวใจ, จุดชมววิใตท้ะเล, ทุ่งหนา้เขยีวขจทีี
กวา้งใหญ ่และสวยงาม แหลมแห่งนียังมหีอสังเกตการณ์ใตท้ะเลสขีาวโผล่พน้นําขนึมา สงู 20 เมตร 
รัศมยีาว 9 เมตร มทีา่เรอืยาว 86 เมตร เชอืมตอ่ระหวา่งอาคาร และแหลม  

17.30 น. นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทพีัก ณ เมอืงคาราส ึเชญิท่านพักผ่อน สไตลน์ปิปอน กับการแชอ่อนเซน นําแร่
ธรรมชาตแิท ้ทผี่านความรอ้นใตพ้ภิพ เพอืผ่อนคลายความเมอืยลา้ เลอืดลมเดนิดขีนึ เสรมิสขุภาพให ้
กระปรกีระเปรา่ ผวิพรรณสดใสมนํีามนีวล และชว่ยระบบการเผาผลาญของรา่งกายอกีดว้ย 

 

 



 
 

 

 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พักท ีHOTEL & RESORTS SAGA KARATSU หรอืเทยีบเทา่  

จนัทร ์31 ธ.ค. 61 คาราส ึ– เฮา้สเ์ทนบอช  

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.45 น. ออกเดนิทางสูต่ลาดเชา้โยบโูกะ หรอื Yobuko Morning Market  

09.30 น. นําทา่นชมตลาดโยบโูกะ เป็นตลาดเกา่แกท่มีมีานานตังแตใ่นชว่งปี ค.ศ. 1912 เป็นหนงึในตลาดเชา้ที
ใหญท่สีดุของประเทศญปีุ่ น โดยมคีวามยาวถงึ 200 เมตร และคับคังไปดว้ยแผงขายอาหารทะเลสด ๆ 
อาหารแปรรปู ผัก และดอกไมส้วย ๆ ทมีขีายใหเ้ลอืกซอืกนัไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ 

10.30 น. นําท่านเดนิทางสู ่เฮา้สเ์ทนบอช หมูบ่า้นฮอลแลนดแ์ห่งเดยีวของญปีุ่ น เมอืงชายทะเล ระหว่างทาง
แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

12.45 น. เชญิท่านเพลิดเพลินกับ เฮา้ส์เทนบอช “หมู่บา้นฮอลแลนด์” ของประเทศญีปุ่ น ทีไดร้วบรวม
สถาปัตยกรรม และศลิปกรรมขนานแทข้องฮอลแลนด ์(เนเธอรแ์ลนด)์ และชาวดัชทไ์วด้ว้ยกัน ท่าน
สามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ กังหันแบบฮอลแลนด ์ทุ่งดอกไมต้่างๆ ไมว่่าจะเป็นทุ่งดอกทวิลปิ, 
ทุง่ดอกกหุลาบ, ลอ่งเรอืชมบรรยากาศของเฮาสเ์ทนบอชไดอ้ยา่งสบายใจ หรอืท่านทชีอบความตนืเตน้
เชญิทสีวนสนุกเฮาเทนบอช ทแีบ่งออกเป็นโซนต่างๆ 6 โซนคอื Thriller Fantasy Museum, Art 
Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มกีจิกรรมต่างๆ ทน่ีาสนใจเช่น 
พพิธิภณัฑห์มเีท็ดด,ี โรงภาพยนตรแ์บบ 4-5 มติ ิหลายโรง, พพิธิภัณฑศ์ลิปะ, ล่องเรอืไปตามคลองที
ยาวกว่า 6 กโิลเมตรชมเมอืงสไตลย์โุรป, ขจัีกรยานชมเมอืง และล่องเรอืโจรสลัดของการต์ูนดัง One 
Piece   

 (รวมบตัรผา่นประต ูและเลน่เครอืงเลน่ไดไ้มจํ่ากดั / 1 Day Passport)  

 

 

 

 

 

คํา  รับประทานอาหารคํา  

**พเิศษ** ชมการแสดงดอกไมไ้ฟ เฉลมิฉลองสง่ทา้ยปีเกา่ตอ้นรบัเขา้สูปี่ใหม ่2019 

 พักท ีNIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL  

องัคาร 1 ม.ค. 62 เฮา้สเ์ทนบอช – นางาซาก ิ

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนางาซาก ิเมอืงเกา่แกอ่ันทรงคุณค่า ทางประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงท่าทางการคา้ 
จดุแรกเรมิทอีารยธรรมตะวันตกสมยัใหมไ่ดแ้พรเ่ขา้สูญ่ปีุ่ นเมอือดตี  



 
11.00 น. แวะถา่ยรปู (ภายนอก) ของ โบสถโ์ออรุะ (Oura Catholic Church) ตังอยูใ่กลก้ับสวนโกลฟเวอร ์

(Glover Garden) เป็นโบสถค์รสิตศาสนานกิายคาทอลกิ สรา้งขนึในชว่งปี ค.ศ. 1863 แลว้เสร็จในปี 
ค.ศ. 1867 ซงึเป็นปีสดุทา้ยของสมยัเอโดะ นับไดว้า่เป็นโบสถท์มีอีายเุกา่แกม่ากทสีดุในประเทศญปีุ่ น 
และยงัไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตทิมีสีถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเพยีงแห่งเดยีวในญปีุ่ นอกี
ดว้ย 

 นําท่านชม คฤหาสนโ์กลฟ์เวอร ์สไตลย์ุโรปทสีรา้งโดย Mr.Thomas Glover ดว้ยความชนืชอบ 
บรรยากาศ ความสวยงามของเมอืงนางาซาก ิแตย่งัคงความเป็นอยู ่แบบสกอตแลนด ์จงึได ้คดิรเิรมิใน
การสรา้ง คฤหาสน์ สไตล ์ยโุรป ขนึมาในปี ค.ศ. 1863 จนไดรั้บ รางวัล Second Class Order of the 
Rising Sun ในสมยันัน 

 

 

 

 

 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน     

13.30 น. ออกเดนิทางสู ่พพิธิภณัทด์าจมิะ ชมุชนเกา่ของชาวโปรตเุกส   

14.00 น. นําทา่นเทยีวชม พพิธิภณัฑเ์ดจมิะ ดัดแปลงจากโกดังเกา่ มแีบบจําลองชมุชนบนเกาะเดจมิะในอดตี 
ซงึเคยเป็นชมุชนสําหรับพอ่คา้ชาวตา่งชาตทิจีะ เขา้มาตดิตอ่คา้ขายหลังจากทญีปีุ่ นไดม้กีารปราบกบฏ
ชมิมาบาระ และปิดประเทศผ่านมา 200 ปี ชมุชนเล็กๆ มกํีาแพง และคูนําลอ้มรอบมอีาคารอยูห่ลาย
หลัง ทางเขา้ออกมเีพยีงทางเดยีว นอกจากนยีังมอีาคารแสดงนทิรรศการหลายหลัง โรงภาพยนตรท์ี
บอกเลา่เรอืงราวความเป็นมาของอาณาจักรดัตชใ์นแหง่น ีผูท้ไีดนํ้าเอาวทิยาการสมยัใหมเ่ขา้มาในญปีุ่ น 

15.30 น. นําทา่นเทยีวชมยา่นไชนา่ทาวน ์หรอืนางาซากชินิจไิชน่าทาวน์ ตังอยูท่ยีา่นชนิจมิาจ ิเมอืงนางาซาก ิ
เป็น 1 ใน 3 แหง่ของชมุชนชาวจนีขนาดใหญท่ปีระเทศญปีุ่ น เชญิท่านเดนิชมตกึรามบา้นเรอืน ซงึเปิด
เป็นรา้นคา้ รา้นอาหารจนี สงิกอ่สรา้งต่าง ๆ ในชมุชม เชน่ ศาลเจา้ วัด ซุม้ประต ูทถีูกสรา้งขนึตามแบบ
สถาปัตยกรรมจนี 

 จากนันนําท่านชมสะพานแวน่ตามากาเนะบาช ิ(Meganebashi Brigde) หรอืทรีูจั้กในอกีชอืว่า 
“สะพานมากาเนะบาช”ิ ตังอยู่ทีในตัวเมืองนางาซาก ิโดยทีชือของสะพานอย่างมากาเนะบาช ิ
(Meganebashi) นันสามารถแปลตรงๆตัววา่ กระจกนันเอง สะพานมากาเนะบาชแิห่งนีถูกสรา้งขนึเมอืปี
ค.ศ. 1634 เพอืทจีะไวใ้ชแ้มนํ่านาคาจมิะ (Nakajima) ดว้ยลักษณะทเีป็นรปูครงึวงกลม 2 วงตดิกันเมอื
มองสะทอ้นนําจะเห็นเป็นวงกลมเต็มวง 2 วง ทําใหม้รีปูรา่งคลา้ยๆ กบัแวน่ตา จงึกลายมาเป็นชอืเรยีกที
คุน้หขูองคนสว่นมาก ไมเ่พยีงแคค่วามโดดเดน่ของตัวสะพานเทา่นันนะคะ ทนียีงัเป็นสะพานหนิสะพาน
แรกของประเทศญปีุ่ นอกีดว้ย 

17.00 น. ออกเดนิทางสู ่สถานกีระเชา้ลอยฟ้า  

17.30 น. นําท่านขนึ กระเชา้ลอยฟ้า (Ropeway) ทมีกีระจกใสรอบทศิสามารถมองเห็นววิไดอ้ยา่งถว้นทัว ใช ้
เวลาเดนิทางจากสถานสีูย่อดเขาเพยีง 5 นาท ีสูจุ่ดชมววิบนยอดเขาอนิาสะยามะ ชมทัศนียภาพยาม
คําคืนทสีวยงามตดิอับดับหนงึในสามของโลก แสงไฟจากบา้นเรือนทตีังเรยีงรายกันอยู่บนเขา ส่อง
ประกายระยบิระยบัตัดกบัสทีอ้งฟ้าในยามคําคนืสวยงามจับใจ จนทําใหท้นีไีดรั้บรางวัลระดับโลกมาแลว้ 
นักท่องเทยีวสามารถชมววิแบบ 360 องศาสูดอากาศเย็นฉําเขา้ปอดบนความสูง 333 เมตร นับเป็น
ประสบการณท์คีณุจะประทับใจไมรู่ล้มื  

19.00 น. นําทา่นนังกระเชา้กลับสูส่ถานดีา้นลา่ง  



 
 

 

 

 

20.00 น. รับประทานอาหารคํา  

 พักท ีNEW NAGASAKI HOTEL  

พธุ 2 ม.ค. 62 นางาซาก ิ– ฟคุโุอกะ    

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. ออกเดนิทางสู ่สวนสนัตภิาพ 

09.30 น. นําทา่นชม สวนสนัตภิาพ สรา้งขนึเพอืระลกึถงึเหตุการณ์การทงิระเบดิปรมาณู เตอืนใจชาวนางาซาก ิ

ใหร้ะลกึถงึเหตกุารณ์เมอืครังสงครามโลกครัง ท ี2 เมอืวันท ี9 สงิหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแห่งนี

ไดส้รา้งอนุสาวรียร์ูปแบบต่างๆ เพอืแสดงใหเ้ห็นถงึสัญลักษณ์แห่งสันตภิาพ และความสงบสุขของ

มนุษยชาต ิอกีทังยงัมนํีาพ ุและแผน่ศลิาหนิสดํีา ทสีรา้งขนึเพอืไวอ้าลัยแด่ผูเ้คราะหร์า้ยทเีสยีชวีติ นอืง

จากระเบิดปรมาณู และนําพุนีสรา้งเพือไวอ้าลัยแด่ผูท้ีขาดนําภายหลังจากทังเมืองเต็มไปดว้ย

กมัมนัตภาพรังส ี

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่โรงงานสาเก  

11.10 น. นําท่านชม โรงงานสาเก Taiheizan Sake Brewery ประวัตคิวามเป็นมาของการกลันเหลา้สาเก 

ชมโรงกลันฯ และชมิสาเกฟรี ดังนันหากคุณกําลังมองหาของฝากใหใ้ครสักคน ทนีีจะไม่ทําใหคุ้ณ

ผดิหวังอยา่งแน่นอน 

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  

 หลังอาหารกลางวัน ออกเดนิทางสู ่โทสพึรเีมยีมเอาทเ์ล็ต 

 เชญิทา่นชอ้ปปิงท ีโทสพึรเีมยีมเอาทเ์ล็ต เป็นเอาทเ์ล็ตมอลลข์นาดใหญซ่งึอาคารออกแบบในสไตล์

แคลฟิอรเ์นยีใต ้ทไีดรั้บความนยิมมากทสีดุในภมูภิาค ควิช ูใหท้่านสนุกสนานกับการเลอืกซอืสนิคา้แบ

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

 หา้มพลาด!! ชอ้ปปิงถุงโชคด ีหรอื ลกักแีบค จากรา้นคา้แบรนดต์า่ง ๆ ทจีดัสนิคา้ของเขา

รวมอยูใ่นถุงใบเดยีว และจําหนา่ยในราคาพเิศษสุด ซงึจะทําเฉพาะในช่วงปีใหมร่ะหวา่งวนัท ี

1-3 มกราคมนเีทา่นนั  

17.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม และธุรกจิต่างๆ เมอืงทีโด่งดังมาจาก
อตุสาหกรรมผา้ไหม ฮากาตะโอร ิและตุ๊กตาดนิฮากาตะ 

 

 

 

 



 
18.00 น. รับประทานอาหารคํา  

 พักท ี NISHITETSU GRAND HOTEL  

พฤหสัฯ 3 ม.ค. 62 ฟคุโุอกะ – กรงุเทพฯ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ตลอดวัน เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืเดนิเลน่ ชอ้ปปิงในยา่นการคา้ตา่งๆ โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนํา
แกท่า่น  

 - ย่านเท็นจนิ (Tenjin) อาจจะเป็นย่านทเีรยีกว่าเป็นหัวใจของเมอืงฟกูุโอกะหรอืเกาะควิชูเลยก็ได ้
เรยีกว่าเป็น Downtown Area ของเมอืงฟกูุโอกะ โดยในบรเิวณนีจะมรีา้นรวง ถนนคนเดนิ และหา้ง
ใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย เรยีกว่าถา้ตังใจจะมาเดนิชอ้ปปิงซอืของกันจรงิๆ วันเดยีวก็ไม่พอ มี
สนิคา้ใหเ้ลอืกซอืหลากหลายชนดิ ตังแต่เครอืงใชไ้ฟฟ้า เสอืผา้ แบรนเนมด ์หนังสอื เครอืงสําอางค์
ตา่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

 - คาแนล ซติ ีฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ และรา้นอาหารขนาดใหญ่ตังอยู่
รมินํา ภายในมกีารขดุคลองใหไ้หลผา่นใจกลางหา้งแหง่นดีว้ย นอกจากนันยงัมโีรงภาพยนตร ์โรงละคร 
รา้นตูเ้กมส ์รวมทงัโรงแรมอกี 2 แหง่ ถกูออกแบบมาใหเ้ป็นพนืทเีปิดโล่งๆ กวา้งๆ มรีูปทรง และสสีันที
แปลกตาเพอืใหไ้ดบ้รรยากาศทน่ีาตนืตาตนืใจ ตรงกลางของคลองจําลองนีจะมกีารแสดงนําพุแสงสี
เสยีง ตังแตเ่ปิดจนปิด ทุกๆ ครงึชวัโมง มรีา้นคา้มากกวา่ 250 รา้น ทังรา้นทมีเีฉพาะในญปีุ่ น และรา้นมา
จากตา่งประเทศ มรีา้นอาหารใหบ้รกิารหลากหลายแบบทังอาหารญปีุ่ น และอาหารชาตอินืๆ ในราคาที
ไมไ่ดแ้พงกวา่ขา้งนอกมากนัก โดยเฉพาะทชีนั 5 จะมสีว่นทเีรยีกว่า ราเมน สเตเดยีม ทจีะมรีา้นราเมน
ทมีาจากสว่นตา่งๆ ของประเทศญปีุ่ น รวมทังราเมนสไตลฟ์คุโุอกะทเีรยีกวา่ฮากาตะราเมนดว้ย  

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนชอ้ปปิงแบบมงุหลังคาทเีกา่แกท่สีดุของฟคุุโอกะ 
ตลอดทังสองขา้งทางเดนิยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่ารอ้ยรา้น สนิคา้ก็มเีลอืกซอืมากมาย
ประเภททังเสอืผา้ ของกนิ ของใช ้ส่วนใหญ่จะเป็นสนิคา้ทัวๆ ไป ทเีด็ดของทนีีคอืรา้นทมีสีนิคา้จาก
เตา้หู ้มทีงัมาสกเ์ตา้หูท้ขีนึชอืของทนี ีและผลติภณัฑนํ์าเตา้หูแ้ท ้ๆ  ของฟกุโุอกะทตีอ้งลอง 

 - ชอ้ปขนมของฝากท ีสถาน ีHakata ใครทจีะหาซอืของฝาก หรอืชมิของอร่อยแบบไมต่อ้งเดนิทาง
ไปไหนไกล ไปหากันไดท้สีถานี Hakata ทตีกึ Deito ซงึเชอืมต่ออยูก่ับตัวสถานีเลย ตกึนมี ี3 ชนั คอื
ชนัใตด้นิ ชนั 1 และชนั 2 โดยรา้นขนม รา้นของฝากนานาชนดิจะอยูท่ชีนั 1 มทีงัโซนทเีรยีกวา่ Hakata 
Souvenir Street บรเิวณนันยงัมชีอ็ปเล็กๆ อกีเพยีบมทีังขนมหรอืของฝากยอดฮติทัวๆ ไปไมว่่าจะเป็น 
ชอ็คโกแล็ต คทิแคทรสตา่งๆ ชาเขยีวและอนืๆ อกีมากมาย 

 - หรอืจะตามเสยีง ดอง ดอง ดอง ดองก ีดองกโีฮเต ้... เสยีงเพลงสไตลอ์นเิมะทเีปิดใหลู้กคา้คุน้หู
ตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลูกคา้ทมีาใชบ้รกิารของรา้นเป็นภาษาต่างๆ ถงึ 5 ภาษารวมถงึ
ภาษาไทย เป็นเสยีงเพลงทเีป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับรา้น “ดองกโีฮเต”้ หรอืทหีลายๆ คนเรยีกกันว่า 
รา้นดองก ีรา้นขายสนิคา้อปุโภค-บรโิภคราคารวมภาษีแลว้สดุประหยดัของญปีุ่ น 

 (อาหารกลางวันตามอธัยาศัย เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งเต็มท)ี 

16.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทยีวบนิ TG-8085 

23.00 น. ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

-///////////////////////////- 



 
อตัราคา่บรกิาร สําหรบัคณะอยา่งตาํ 35 ทา่น 

ผูใ้หญพั่กหอ้งคู ่(2 ทา่น / 1 หอ้ง) 58,900.- บาท 

ผูใ้หญพั่กหอ้งเดยีว  72,700.- บาท 

เด็กอาย ุ6 – 11 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 58,300.- บาท 

เด็กอาย ุ2 – 5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 41,500.- บาท 

หมายเหต ุ  กรณตีอ้งการเดนิทางโดยทนัีงชนัธรุกจิ ราคาเพมิทา่นละ 22,000.- บาท 

 อตัราคา่บรกิารนรีวม  
•  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ โดยสายการบนิไทย (TG)  
•  คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีนํามนั และประกนัภยัทกุแหง่  
•  คา่ทพีัก หอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอืระดับเดยีวกัน  
•  คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทไีดร้ะบไุวใ้นรายการ  
•  คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท์คีอยอานวยความสะดวกใหก้บัทา่นในตลอดการเดนิทาง  
•  คา่ทปิคนขบัรถตลอดการเดนิทาง 
•  ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทางในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนือง จาก

อบุตัเิหต ุไวใ้นวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท 
• นําหนักกระเป๋า 40 กโิลกรัม สําหรับทนัีงชันธุรกจิ และนําหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม สําหรับทนัีงชันประหยัด 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 และชําระเงนิมัดจํา ภายใน 48 ชวัโมงนับจากการสํารองทนัีง ท่านละ 20,000.- บาท และ

กรุณาแฟกซ ์หรอื อเีมลห์นา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทางเพอืทําการจองทนัีง ในกรณีเดนิทางชันธุรกจิ มัดจําท่านละ 
30,000 บาท   

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บคา่ทัวรท์ังหมดกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 20 วัน  

หมายเหต ุ 
1.  ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 
2.  บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การจราจรตดิขดั  
3. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากวา่มกีารนําสงิของผดิกฎหมาย หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ย

เหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ หรอืโดนปฎเิสธการเขา้เมอืงทังในประเทศและต่างประเทศ 
ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวต่างชาต ิ
หรอื คนตา่งดา้วทพํีานักอยูใ่นประเทศไทย หรอืเหตกุารณ์ทเีหนอืการณ์ควบคมุ 

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

6. เมอืท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทังหมด 


