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 เท่ียว จังหวดัซากะ ต้ังอยู่ระหว่างจังหวัดฟุกุโอกะและจังหวัดนางาซากิ มีพื้นท่ีทางตอนเหนือ

และตอนใต้ท่ีติดกับทะเลจึงเป็นจังหวัดท่ีเต็มไปความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ีสวยงาม
และมีสภาพอากาศท่ีสดใสเหมาะแก่การท่องเท่ียว  

 ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลมิฉลองส่งท้ายปีเก่าตอ้นรับเข้าสูป่ีใหม่ 2018 เฮ้าส์เทนบอช 
 คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ มรดกการปฏิรูปอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นสมัยเมจิ มรดกโลกในปี 2015 

โดยเป็นสถาปัตยกรรมถูกสร้างเมื่อปี 1863 จากวัสดุไม้สไตล์ยุโรปท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในญี่ปุ่นท่ียัง
หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน 
 

เสาร์ 29 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ 
22.30 น. พร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย 

อินเตอร์ ประตู 3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอํานวยความสะดวก 
และดําเนินการด้านเอกสารแก่ท่าน 

อาทิตย์ 30 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คาราสึ  
00.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยเท่ียวบินท่ี TG-8082 
08.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้

สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย ์ หลังผ่านการ
ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

10.20 น. นําท่านสู่ หอคอยฟูกุโอกะ Fukuoka Tower มีโครงสร้างหลักเป็นเหล็ก
ออกแบบให้สามารถรับมือกบัแผ่นดินไหวขนาด 7 ริกเตอร์ได้   และเป็นสุด
ยอดแลนด์มาร์กของเมืองฟูกุโอกะ และยังเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมือง
ความสูงของหอคอยแห่งน้ี มีความสูง 234 เมตร เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดของเมือง
เชิญท่านชมวิวทีจ่ะสามารถชมได้รอบทิศรอบทางแบบ 360 องศา ท่าน
สามารถชมวิวไปรอบๆ เห็นทะเลฮากาตะและตัวเมืองฟูกุโอกะได้สบายๆ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง 
13.30 น. ออกเดินทางสู่จุดชมวิวคากามิยามะ  
14.00 น. น าท่านชมวิวพาโนราม่าของเมืองคาราสึ จากจดุชมวิวคากามยิามะ ท่านจะ

ได้เห็นท่ีมีแนวต้นสนคั่นทะเลกบัเมืองไว้เพือ่กันทรายท่ีจะพัดเข้ามาในเขตเมือง 
นอกจากน้ีคากามิยามะยังมีต านานมากมาย และยังเป็นภูเขาท่ีถูกกล่าวถึงใน  
บทกวีของมันโยะชู ชือ่ของภูเขาน้ีเชื่อว่ามาจากการท่ีจินกูโคโกข้ึนไปบนยอดเขา 
และพบกระจก (คากามิแปลวา่กระจก) นอกจากน้ีสถานท่ีแห่งน้ียังเคยเป็นท่ี
ถ่ายท าซี่ร่ีย์ดัง เร่ือง “STAY ซากะ..ฉันจะคิดถึงเธอ” อีกด้วย 

14.30 น. ออกเดินทางสู่ แหลมฮาโดะ เป็นแหลมเล็กๆ ในเมืองคาราสึ  
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15.40 น. นําท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของ ฮาโดะมซิากิ หรือ แหลมฮาโตะ (พ้อง

เสียงกับคําว่า Heart ในภาษาอังกฤษแต่อ่านออกเสียงแบบญีปุ่่น) ถูก
เรียนขานว่าเป็นดินแดนศักด์ิสิทธิ์แห่งความรัก เป็นแหลมท่ียื่นออกมาจาก 

คาบสมุทรฮิงาชิมัตสึอูระ ท่ีน่ีมีท้ังอนุสรณ์หัวใจ, จุดชมวิวใต้ทะเล, ทุ่งหน้า
เขียวขจีท่ีกว้างใหญ่ และสวยงาม แหลมแห่งน้ียังมีหอสังเกตการณ์ใต้ทะเลสี
ขาวโผล่พ้นนํ้าขึ้นมา สูง 20 เมตร รัศมียาว 9 เมตร มีท่าเรือยาว 86 เมตร 
เชื่อมต่อระหวา่งอาคาร และแหลม  

17.30 น. นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก ณ เมอืงคาราสึ เชญิท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอน 
กับการแช่ออนเซน นํ้าแร่ธรรมชาติแท้ ผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่า ผิวพรรณ
สดใสมีนํ้ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกาย ให้อยู่ในสภาพคงท่ี 

ความอัศจรรย์แห่งการอาบนํ้าแร่แบบญีปุ่่นน้ี   วา่ท่านมาไม่ถึงญีปุ่่น! 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พักท่ี   HOTEL & RESORTS SAGA KARATSU หรือเทียบเท่า  
จันทร์ 31 ธ.ค. 61 คาราสึ – เฮ้าส์เทนบอช  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.45 น. ออกเดินทางสูต่ลาดเช้าโยบูโกะ หรือ Yobuko Morning Market  
09.30 น. นําท่านชมตลาดโยบูโกะ เป็นตลาดเก่าแก่ท่ีมีมานานต้ังแต่ในช่วงปี ค.ศ. 

1912 เป็นหน่ึงในตลาดเช้าที่ใหญ่ท่ีสุดของประเทศญี่ปุ่น โดยมีความยาวถึง 
200 เมตร และคับค่ังไปด้วยแผงขายอาหารทะเลสด ๆ อาหารแปรรูป ผัก 
และดอกไม้สวย ๆ ท่ีมีขายให้เลือกซื้อกันได้อยา่งเพลิดเพลิน 

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์แห่งเดียวของญ่ีปุ่น เมือง
ชายทะเล ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

12.45 น. เชิญท่านเพลดิเพลินกับ เฮา้ส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด”์ ของประเทศญ่ีปุ่น 
ท่ีได้รวบรวมสถาปัตยกรรม และศลิปกรรมขนานแท้ของฮอลแลนด ์
(เนเธอร์แลนด์) และชาวดัชท์ไวด้้วยกัน ท่านสามารถถ่ายรูปกบับรรยากาศ
รอบๆ กังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่ง
ดอกกุหลาบ, ล่องเรือชมบรรยากาศของเฮาสเ์ทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือ
ท่านท่ีชอบความตื่นเต้นเชิญท่ีสวนสนุกเฮาเทนบอช ท่ีแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ 6 
โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, 
Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆ ท่ีน่าสนใจเช่น พิพิธภัณฑ์หมี
เท็ดดี,้ โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มิติ หลายโรง, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ลอ่งเรือไปตาม
คลองท่ียาวกว่า 6 กิโลเมตรชมเมอืงสไตล์ยโุรป, ข่ีจักรยานชมเมอืง และลอ่งเรือ
โจรสลดัของการ์ตูนดัง One Piece   

 (รวมบัตรผ่านประตู และเล่นเคร่ืองเล่นได้ไม่จ ากัด / 1 Day Passport)  
    ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา  

**พิเศษ** ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2019 
 พักท่ี   NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL  
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อังคาร 1 ม.ค. 62 เฮ้าส์เทนบอช – นางาซากิ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมอืงเก่าแก่อันทรงคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ 

เป็นเมืองท่าทางการค้า จุดแรกเริ่มที่อารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ได้แพร่เข้า
สู่ญี่ปุ่นเมืออดีต  

11.00 น. แวะถ่ายรูป (ภายนอก) ของ โบสถ์โออุระ (Oura Catholic Church) ต้ังอยู่
ใกล้กับสวนโกลฟเวอร์ (Glover Garden) เป็นโบสถ์คริสตศาสนานิกาย
คาทอลิก สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1863 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1867 ซึ่งเป็นปี
สุดท้ายของสมัยเอโดะ นับได้ว่าเป็นโบสถ์ท่ีมีอายุเก่าแก่มากท่ีสุดในประเทศ
ญี่ปุ่น และยังได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตกเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่นอีกด้วย 
นําท่านชม คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ สไตล์ยุโรปท่ีสร้างโดย Mr.Thomas Glover 
ด้วยความชื่นชอบ บรรยากาศ ความสวยงามของเมืองนางาซากิ แต่ยังคง
ความเป็นอยู ่ แบบสกอตแลนด์ จึงได้ คิดริเริ่มในการสร้าง คฤหาสน์ สไตล์ 
ยุโรป ขึ้นมาในปี ค.ศ. 1863 จนได้รับ รางวัล Second Class Order of the 
Rising Sun ในสมัยน้ัน 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน     
13.30 น. ออกเดินทางสู่ พิพิธภัณทด์าจิมะ ชุมชนเก่าของชาวโปรตุเกส   
14.00 น. นําท่านเท่ียวชม พพิิธภณัฑ์เดจิมะ ดัดแปลงจากโกดังเก่า มีแบบจําลอง

ชุมชนบนเกาะเดจิมะในอดีต ซึ่งเคยเป็นชุมชนสําหรับพ่อค้าชาวต่างชาติท่ีจะ 

เข้ามาติดต่อค้าขายหลังจากท่ีญี่ปุ่นได้มีการปราบกบฏชิมมาบาระ และปิด
ประเทศผ่านมา 200 ปี ชุมชนเล็กๆ มีกําแพง และคูนํ้าล้อมรอบมีอาคารอยู่
หลายหลัง ทางเข้าออกมีเพียงทางเดียว นอกจากน้ียังมอีาคารแสดง
นิทรรศการหลายหลัง โรงภาพยนตร์ท่ีบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ
อาณาจักรดัตช์ในแห่งน้ี ผู้ท่ีได้นําเอาวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาในญี่ปุ่น 

15.30 น. นําท่านเท่ียวชมย่านไชน่าทาวน์ หรือนางาซากชิินจิไชน่าทาวน ์ ต้ังอยู่ท่ีย่าน
ชินจิมาจิ เมอืงนางาซากิ เป็น 1 ใน 3 แห่งของชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ท่ี
ประเทศญี่ปุ่น เชิญท่านเดินชมตึกรามบ้านเรือน ซึ่งเปิดเป็นร้านค้า 
ร้านอาหารจีน ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ในชุมชม เช่น ศาลเจ้า วัด ซุ้มประตู ท่ีถูก
สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมจีน 

 จากน้ันนําท่านชมสะพานแว่นตามากาเนะบาชิ (Meganebashi Brigde) 
หรือท่ีรู้จักในอีกชื่อว่า “สะพานมากาเนะบาชิ” ต้ังอยู่ท่ีในตัวเมืองนางาซากิ  
โดยท่ีชื่อของสะพานอย่างมากาเนะบาชิ (Meganebashi) น้ันสามารถแปล
ตรงๆตัวว่า กระจกน่ันเอง สะพานมากาเนะบาช ิ แห่งน้ีถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 
1634 เพื่อท่ีจะไว้ใช้แม่นํ้านาคาจมิะ(Nakajima) ด้วยลักษณะท่ีเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 2 วงติดกันเมื่อมองสะท้อนนํ้าจะเห็นเป็นวงกลมเต็มวง 2 วง ทําให้มี
รูปร่างคล้ายๆ กับแว่นตา จึงกลายมาเป็นชื่อเรียกท่ีคุ้นหูของคนส่วนมาก ไม่
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เพียงแค่ความโดดเด่นของตัวสะพานเท่านั้นนะคะ ท่ีน่ียังเป็นสะพานหิน
สะพานแรกของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย 

17.00 น. ออกเดินทางสู่ สถานีกระเช้าลอยฟ้า  
17.30 น. นําท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้า (Ropeway) ท่ีมีกระจกใสรอบทิศสามารถ

มองเห็นวิวได้อย่างถ้วนท่ัว ใช้เวลาเดินทางจากสถานีสู่ยอดเขาเพียง 5 นาที 
สู่จุดชมวิวบนยอดเขาอนิาสะยามะ  ชมทัศนียภาพยามคํ่าคืนท่ีสวยงามติด
อับดับหน่ึงในสามของโลก แสงไฟจากบ้านเรือนท่ีต้ังเรียงรายกันอยู่บนเขา 
ส่องประกายระยิบระยับตัดกับสีท้องฟ้าในยามคํ่าคืนสวยงามจับใจ จนทําให้
ท่ีน่ีได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้ว นักท่องเท่ียวสามารถชมวิวแบบ 360 องศา
สูดอากาศเย็นฉํ่าเข้าปอดบนความสูง 333 เมตร นับเป็นประสบการณ์ท่ีคุณ
จะประทับใจไม่รู้ลืม  

19.00 น. นําท่านน่ังกระเช้ากลับสู่สถานีด้านล่าง  
20.00 น. รับประทานอาหารคํ่า  
 พักท่ี   NEW NAGASAKI HOTEL  
พุธ 2 ม.ค. 62 นางาซากิ – ฟุคุโอกะ    
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. ออกเดินทางสู่ สวนสันติภาพ 
09.30 น. นําท่านชม สวนสันติภาพ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์การท้ิงระเบิด

ปรมาณู เตือนใจชาวนางาซากิ ให้ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งสงครามโลกครั้ง 

ท่ี 2 เมือ่วันท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแห่งน้ีได้สร้างอนุสาวรีย์
รูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ และความสงบสุข
ของมนุษยชาติ อีกท้ังยังมีน้ําพุ และแผ่นศิลาหินสีดํา ท่ีสร้างขึ้นเพื่อไว้อาลัย
แด่ผู้เคราะห์ร้ายที่เสียชีวิต น่ืองจากระเบิดปรมาณู และนํ้าพุนี้สร้างเพื่อไว้
อาลัยแด่ผู้ท่ีขาดนํ้าภายหลังจากท้ังเมืองเต็มไปด้วยกัมมันตภาพรังสี 

10.00 น. ออกเดินทางสู่ โรงงานสาเก  
11.10 น. นําท่านชม โรงงานสาเก Taiheizan Sake Brewery ประวัติความเป็นมา

ของการกล่ันเหล้าสาเก ชมโรงกล่ันฯ และชิมสาเกฟรี  ดังน้ันหากคุณกําลัง
มองหาของฝากให้ใครสักคน ท่ีน่ีจะไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน 

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
 หลังอาหารกลางวัน ออกเดินทางสู่ โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต 
 เชิญท่านช้อปปิ้งท่ี โทสพึรีเมีย่มเอาท์เล็ต เปน็เอาท์เลต็มอลล์ขนาดใหญ่ซึ่ง

อาคารออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุในภูมิภาค  
คิวชู ให้ท่านสนุกสนานกับการเลอืกซือ้สินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลด
พิเศษสดุ อาทิเช่น  Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ 

 ห้ามพลาด!! ช้อปปิ้งถุงโชคดี หรือ ลักก้ีแบค จากร้านค้าแบรนดต์่าง ๆ 
ที่จดัสนิค้าของเขารวมอยูใ่นถุงใบเดียว และจ าหน่ายในราคาพิเศษสุด 
ซึ่งจะท าเฉพาะในช่วงปีใหม่ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคมนี้เท่านั้น  

17.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ 
เมืองท่ีโด่งดังมาจากอุตสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะโอริ และตุ๊กตาดินฮากาตะ 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า  
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 พักท่ี   NISHITETSU GRAND HOTEL  
พฤหัสฯ 3 ม.ค. 62 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ตลอดวัน เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่น ช้อปปิ้งในย่านการค้าต่างๆ โดยมี

หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าแก่ท่าน  
 - ย่านเทน็จนิ (Tenjin) อาจจะเป็นย่านท่ีเรียกว่าเป็นหัวใจของเมอืงฟูกุโอกะ

หรือเกาะคิวชูเลยก็ได้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยใน
บริเวณน้ีจะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยูม่ากมาย 
เรียกว่าถ้าตั้งใจจะมาเดินช้อปปิ้งซือ้ของกันจริงๆ วันเดียวก็ไม่พอ มสีินค้าให้
เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ 
เคร่ืองส าอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย  

 - คาแนล ซิตี้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร้านค้า และ
ร้านอาหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน้ า ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้าง
แห่งน้ีด้วย นอกจากน้ันยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส์ รวมท้ังโรงแรม
อีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นท่ีเปดิโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสันท่ี
แปลกตาเพือ่ให้ไดบ้รรยากาศท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ ตรงกลางของคลองจ าลองน้ีจะมี
การแสดงน้ าพุแสงสีเสียง ตั้งแต่เปิดจนปดิ ทุกๆ คร่ึงชั่วโมง มีร้านค้ามากกว่า 
250 ร้าน ท้ังร้านท่ีมีเฉพาะในญ่ีปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหาร
ให้บริการหลากหลายแบบท้ังอาหารญ่ีปุ่น และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาท่ีไม่ได้
แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะท่ีชั้น 5 จะมสีว่นท่ีเรียกว่า ราเมน สเตเดี่ยม 
ท่ีจะมีร้านราเมนท่ีมาจากส่วนตา่งๆ ของประเทศญ่ีปุ่น รวมท้ังราเมนสไตล์ฟคุุ
โอกะท่ีเรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย  

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิ้งแบบมุงหลังคาท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดของฟุคุโอกะ ตลอดท้ังสองข้างทางเดนิยาว 400 เมตร เต็มไปด้วย
ร้านค้ากว่าร้อยร้าน สินค้าก็มีเลอืกซื้อมากมายประเภทท้ังเสื้อผา้ ของกิน ของ
ใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าท่ัวๆ ไป ทีเด็ดของท่ีน่ีคอืร้านท่ีมีสินค้าจากเต้าหู้ มีท้ัง
มาสก์เต้าหู้ท่ีข้ึนชื่อของท่ีน่ี และผลิตภัณฑ์น้ าเต้าหู้แท้ๆ ของฟุกุโอกะท่ีต้องลอง 

 - ช้อปขนมของฝากท่ี สถานี Hakata ใครท่ีจะหาซื้อของฝาก หรือชมิของอร่อย
แบบไมต่้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากันได้ท่ีสถานี Hakata ท่ีตึก Deito ซึ่ง
เชื่อมตอ่อยู่กับตัวสถานีเลย ตึกน้ีมี 3 ชั้น คือชั้นใต้ดิน ชั้น 1 และชั้น 2 โดยร้าน
ขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ท่ีชั้น 1 มีท้ังโซนท่ีเรียกว่า Hakata Souvenir 
Street บริเวณน้ันยังมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีท้ังขนมหรือของฝากยอดฮิตท่ัวๆ ไป
ไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอื่นๆ อีกมากมาย 

 - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี้ ดองกี้โฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิเมะท่ี
เปิดให้ลูกค้าคุ้นหูตลอดเวลา สลับกบัประกาศขอบคุณลูกค้าท่ีมาใชบ้ริการของ
ร้านเป็นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสียงเพลงท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะกับร้าน “ดองก้ีโฮเต”้ หรือท่ีหลายๆ คนเรียกกันว่า ร้านดองกี้ 
ร้านขายสินค้าอปุโภค-บริโภคราคารวมภาษีแล้วสดุประหยัดของญ่ีปุ่น 

 (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านไดช้้อปปิ้งอย่างเต็มท่ี) 
16.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน 
19.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน TG-8085 
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะอย่างต ่า 35 ท่าน  
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง) 58,900.- บาท 
ผู้ใหญ่พักห้องเด่ียว  72,700.- บาท 
เด็กอายุ 6 ‟ 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 58,300.- บาท 
เด็กอายุ 2 ‟ 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 41,500.- บาท 
หมายเหต ุ  กรณีต้องการเดินทางโดยท่ีน่ังชั้นธุรกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 22,000.- บาท 
 อัตราค่าบริการนีร้วม  
„  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)  
„  ค่าภาษสีนามบิน, ภาษีนํ้ามัน และประกันภัยทุกแห่ง  
„  ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน  
„  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  
„  ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง  
„  ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง 
„  ค่าประกันอบุัตเิหตใุนระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเน่ือง  

จากอุบตัิเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 
„ นํ้าหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สําหรับท่ีน่ังชั้นธุรกิจ และนํ้าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สําหรับท่ีน่ังชั้นประหยัด 

กรณีนํ้าหนักเกินจากท่ีกําหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม  
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
„  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นตน้  
„  ค่าปรับ สาหรับนํ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกําหนดไว้  
„  ค่าธรรมเนียมวซี่า 
„  ค่าทําหนังสือเดินทาง  
„  ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษมีูลค่าเพิม่  
เงื่อนไขการช าระเงิน  
„ กรุณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํา ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากการสํารองท่ีน่ัง ท่านละ 20,000.- 

บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อทําการจองท่ีน่ัง ในกรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
มัดจาํท่านละ 30,000 บาท   

„ ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลอื บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ังหมดกอ่นการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธิ์การเกบ็ค่านํ้ามันและภาษสีนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
2.  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การจราจรติดขัด  
3. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากว่ามีการนําสิ่งของผดิกฎหมาย หรือความประพฤตสิ่อไปในทาง

เสื่อมเสียดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมอืงท้ังใน
ประเทศและตา่งประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพํานักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ท่ีเหนือการณ์ควบคมุ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ท้ังหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท้ังหมด 
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5. .................................................................................................................. 
6. .................................................................................................................. 

 
4. เบอร์ติดต่อ ................................................................................................................................. 
 
5. ท่ีอยู่ปัจจบุัน (ท่ีติดต่อได้สะดวก) ................................................................................................... 
 
6. ประเภทห้องพัก 

5.1  ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN / DBL) ..... ห้อง    
5.2  ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับ 1 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง 
5.3  ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง (มีเตียง) 
5.4  ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง (ไม่มีเตียง) 
5.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ..... ห้อง    
5.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ..... ห้อง     
 

7. อาหาร         ไม่ทานเน้ือวัว ไม่ทานเน้ือหมู ไม่ทานสัตว์ปีก ทานมังสวิรัติ 
อื่นๆ ............................................................ 

 
8. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม ่ ไม่เคย เคย   ประเทศ .................................. 
 
 
 
 
 


