
 

ทัวร์ญี่ปุ่น (BP)Huis Ten Bosch & West Kyushu New Year 2019 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  บินตรงโดยสายการบินไทย (TG) // ท่ีพักดี โรงแรม 4 ดาว   
  พักโรงแรม  NIKKO ใน HUIS TEN BOSCH   ชมหมูํบ๎านฮอลแลนด์  อลังการกบัเทศกาลประดับไฟท่ี 

  ยิ่งใหญํท่ีสุดของญี่ปุ่น ในธีม Kingdom of Light ด๎วยหลอดไฟกวํา 13 ลา๎นดวง   
  ขอพร ณ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (จากละครกลกิโมโน) ศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองซากะ(Saga) 

  เก็บความทรงจําดี ๆ ณ เมืองนางาซากิ  กับคฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ (มรดกโลก) สวนสันติภาพ  เกาะเดจิมะ ฯลฯ  

  ช๎อปป้ิงแบบจุใจที่ โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต ย่านเท็นจิน และฮากาตะในฟุคุโอกะ พร๎อมช้อปปิง Lucky BAG  
 

วันเสาร์ที่ 29 ธ.ค.61 (1) สนามบินสวุรรณภูมิ (ประเทศไทย)    
 

22.30 น. พร๎อมกัน ณ ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 หน๎าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ ประตู 3 แถว C โดยมี
เจ๎าหน๎าที่บริษัท คอยอํานวยความสะดวก และดําเนินการด๎านเอกสารแกํทําน 

 
 

วันอาทิตย์ที่ 30 ธ.ค.61 (2) กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ - เฮ้าส์เทนบอช    
 

00.50 น.       เหินฟ้าสูํเมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG 8082 (ใช๎เวลาเดินทาง 5.30 ชม.) 
08.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญํที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญํตอนใต๎สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมือง

ศูนย์กลางด๎านการค๎าพาณิชย์  หลังผํานการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร๎อยแล๎ว 
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 จากนั้นนําทํานสูํ เฮา้ส์เทนบอช (HUIS TEN BOSCH)  “หมู่บ้านฮอลแลนด”์ ของประเทศญี่ปุ่น ที่ได๎
รวบรวมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมขนานแท๎ของฮอลแลนด์ (เนเธอร์แลนด์) และชาวดัชท์ไว๎ด๎วยกัน ทําน
สามารถถํายรูปกับบรรยากาศรอบๆ กังหันแบบฮอลแลนด์ ทุํงดอกไม๎ตํางๆ ไมํวําจะเป็นทุํงดอกทิวลิป, ทุํง
ดอกกุหลาบ, ลํองเรือชมบรรยากาศของเฮ๎าส์เทนบอชได๎อยํางสบายใจ หรือทํานที่ชอบความตื่นเต๎นเชิญที่
สวนสนุกเฮ๎าส์เทนบอช ที่แบํงออกเป็นโซนตํางๆ 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, 
Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมตํางๆ ที่นําสนใจเชํน พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้, โรงภาพยนตร์

แบบ 4-5 มิติหลายโรง, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ลํองเรือไปตามคลองที่ยาวกวํา 6 กิโลเมตร, ชมเมืองสไตล์ยุโรป,  
ขี่จักรยานชมเมือง และลํองเรือโจรสลัดของการ์ตูนดัง One Piece  (รวมบัตรผํานประตู และเลํนเครื่องเลํนได๎ไมํ
จํากัด / 1 Day Passport) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  พักค๎างคืน ณ โรงแรม NIKKO HUIS TEN BOSCH () หรือเทยีบเท่า  

 

 

(อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่าํ เพื่อให๎ทํานได๎สนุกสนานกับเครื่องเลํนตําง ๆ อยํางจุใจ) 
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วันจันทร์ที่ 31 ธ.ค.61 (3) เฮ้าส์เทนบอช – ซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – นางาซากิ - คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์     
                                                      - โบสต์โออุระ เก่าแก่ที่สุดในญีปุ่่น(ถ่ายรปู)  -  สวนสันติภาพ                                                         

07.30 น.  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
เช๎า  นําทํานเดินทางสํู ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ(Yutoku Inari Shrine) ศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองซากะ(Saga) ท่ีมี

อายุหลายร้อยปี โดยศาลเจ้าแห่งน้ีเป็นท่ีประทับของเทพเจ้าศักด์ิสิทธิ์   
 ให๎ทํานได๎ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาร ิ สร๎างขึ้นในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจ๎านิกายชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะ

ผ๎ูปกครองเมืองซากะ
ในสมัยเอโตะ เป็น

ศาลเจ๎าอินาริที่ใหญํ
และสําคัญเป็นอันดับ 

3 ของประเทศญี่ปุ่น 
เช่ือกันวําศาลเจ๎าแหํง

นี้เป็นที่ประทับของ
เทพเจ๎าศักดิ์สิทธ์ิที่

ประชาชนชาวญี่ปุ่นตํางเคารพและนิยมมาสักการะขอพรเกี่ยวกับความสําเร็จด๎านธุรกิจ และความปลอดภัย 
โดยด๎านบนของศาลเจ๎าแหํงนี้ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแหํงหนึ่ง  จึงได๎ถูกนํามาใช๎เป็นฉากในละครหลาย
เร่ือง รวมถึงละคนไทยช่ือดังอยําง เร่ืองกลกิโมโนอีกด๎วย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บําย ออกเดินทางสํู เมืองนางาซาก ิ เมอืงเกําแกํอนัทรงคุณคําทางประวัติศาสตร์ เป็น

เมืองทําทางการค๎า จุดแรกเร่ิมที่อารยธรรม
ตะวันตกสมัยใหมํได๎แพรํเข๎าสูํประเทศญี่ปุ่นเมื่อ

อดีต นําชม คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ สไตล์ยุโรปที่
สร๎างโดย Mr. Thomas Glover ด๎วยความช่ืนชอบ

บรรยากาศความสวยงามของเมืองนางาซากิแตํ
ยังคงความเป็นอยํูแบบสกอตแลนด์ จึงได๎คิดริเร่ิม
ในการสร๎างคฤหาสน์สไตล์ยุโรป ขึ้นมาในปี ค.ศ. 
1863 จนได๎รับ รางวัล Second Class Order of the 
Rising Sun ในสมัยนั้น  แวะถํายรูป (ภายนอก) 

ของ โบสถ์โออุระ (Oura Catholic Church) ตั้งอยํูใกล๎กับสวนโกลฟ์เวอร์ 
(Glover Garden) เป็นโบสถ์คริสตศาสนานิกายคาทอลกิ สร๎างขึ้นในชํวงปี 
ค.ศ. 1863 แล๎วเสร็จในปี ค.ศ. 1867 ซึ่งเป็นปีสุดท๎ายของสมัยเอโดะ นับได๎
วําเป็นโบสถ์ที่มีอายุเกําแกํมากที่สุดในประเทศญีปุ่่นและยังได๎รับการยกยํอง
ให๎เป็นสมบัติของชาติที่มีความเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเพียงแหํง
เดียวในญี่ปุ่นอีกด๎วย  นําทํานชม สวนสันติภาพ สร๎างขึ้นเพื่อระลึกถึง
เหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณู เตือนใจชาวนางาซากิ ให๎ระลึกถึงเหตุการณ์
เมื่อครั้งสงครามโลกครั้ง  ที่ 2 ในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแหํงนี้ ได๎สร๎างอนุสาวรีย์รูปแบบ
ตํางๆ เพื่อแสดงให๎เห็นถึงสัญลักษณ์แหํงสันติภาพ และความสงบสุขของมนุษยชาติ อีกทั้งยังมีน้ําพุ และ
แผํนศิลาหินสีดํา ที่สร๎างขึ้นเพื่อไว๎อาลัยแดํผ๎ูเคราะห์ร๎ายที่เสียชีวิต เนื่องจากระเบิดปรมาณู และน้ําพุนี้สร๎าง
เพื่อไว๎อาลัยแดํผ๎ูที่ขาดน้ํา ภายหลังจากทั้งเมืองเต็มไปด๎วยกัมมันตภาพรังสี  
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 (อิสระอาหารค่่าตามอัธยาศัย) 

       

     

วันอังคารที่ 01 ม.ค.62  (4) นางาซากิ  –  เกาะเดจิมะ - สะพานแว่นตา – ไชน่าทาวน์ – โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต                             
                                                       (ช้อปปิง Lucky BAG) – ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้งเท็นจิน  ( B / - / - ) 
 
 

08.00 น.  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม  
08.45 น. หลังเช็คเอาท์ นําทํานเดินทางไปชม สะพานแว่นตา มากาเนะบาชิ (Meganebashi 

Brigde) หรือที่ร๎ูจักในอีกช่ือวํา “สะพานมากาเนะบาชิ” โดยช่ือของสะพาน
สามารถแปลตรงๆตัววํากระจกนั่นเอง สร๎างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1634  เพื่อที่จะไว๎ใช๎
แมํน้ํานาคาจิมะ ลักษณะที่เป็นรูปคร่ึงวงกลม 2 วงติดกันเมื่อมองสะท๎อนน้าํจะเห็น
เป็นวงกลมเต็มวง 2 วง ทําให๎มีรูปรํางคล๎ายๆ กับแวํนตา จึงกลายมาเป็นชื่อเรียกที่คุ๎นหูของคนสํวนมาก ไมํ
เพียงแคํความโดดเดํนของตัวสะพานเทํานั้น ที่นี่ยังเป็นสะพานหินสะพานแรกของประเทศญี่ปุ่นอีกด๎วย 
นําทํานเที่ยวชม เกาะเดจิมะ ดัดแปลงจากโกดังเกํามีแบบจําลองชุมชนในอดีต ซึ่ง
เคยเป็นชุมชนสําหรับพํอค๎าชาวตํางชาติที่จะ เข๎ามาติดตํอค๎าขายหลังจากที่ญี่ปุ่นไดม๎ี
การปราบกบฏชิมมาบาระ และปิดประเทศผํานมา 200 ปี ชุมชนเล็กๆ มกีําแพงและ
คูน้ําล๎อมรอบ มีอาคารอยํูหลายหลังและมีทางเขา๎ออกเพียงทางเดียว นอกจากนี้ยังมี
อาคารแสดงนิทรรศการหลายหลัง โรงภาพยนตร์ที่บอกเลําเร่ืองราวความเป็นมา
ของอาณาจักรดัตช์ในแหํงนี้ ผ๎ูที่ได๎นําเอาวิทยาการสมัยใหมํเข๎ามาในญี่ปุ่น 

นําทํานเที่ยวชม ย่านไชน่าทาวน์ หรือนางาซากิชินจิไชนําทาวน์ ตั้งอยํูที่ยํานชินจิมาจิ เมืองนา
งาซากิ เป็น 1 ใน 3 แหํง ของชุมชนชาวจีนขนาดใหญํในญี่ปุ่น ชมตึกรามบ๎านเรือน ซึ่งเปิดเป็น
ร๎านค๎า ร๎านอาหารจีน สิ่งกํอสร๎างตําง ๆ ในชุมชม เชํน ศาลเจ๎า วัด  ซุ๎มประตู ที่ถูกสร๎างขึ้นตาม
แบบสถาปัตยกรรมจีน จนได๎เวลาอันควร นําทํานเดินทางสํูโทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต อิสระให๎
ทํานได๎ช๎อปปิ้งที่ โทสพึรีเมี่ยมเอาท์เล็ต เป็นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญํซึ่งอาคารออกแบบใน
สไตล์แคลิฟอร์เนียใต๎ ที่ได๎รับความนิยมมากที่สดุในภูมิภาค  คิวชู ให๎ทํานสนุกสนานกับการ

เลือกซื้อสินค๎าแบรนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษสุด อาทิเชํน  Adidas, Burberry, Coach, Dolce & 
Gabbana ฯลฯ  

 ห๎ามพลาด!! ช๎อปปิ้ง Lucky BAG (ถุงนําโชค) จากร๎านค๎าแบรนด์ตําง ๆ ที่จัด
สินค๎าของเขารวมอยํูในถุงใบเดียว และจําหนํายในราคาพิ  เศษสุด ซ่ึงจะทํา
เฉพาะในชํวงปีใหมํระหวํางวันที่ 1-3 มกราคมนี้เทํานั้น   (อิสระอาหารกลางวัน
อัธยาศัย เพื่อให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งอยํางจุใจ)    

 ได๎เวลานําทํานเดินทางสํู เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแหํงการ
คมนาคม และธุรกิจตํางๆ เมืองที่โดํงดังมาจากอุตสาหกรรมผ๎า
ไหม ฮากาตะโอริ และตุ๏กตาดินฮากาตะ 

  พักค๎างคืน ณ โรงแรม  NEW NAGASAKI ()  หรือเทียบเทา่เทียบเทา่   
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ช๎อปปิ้ง - ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็นยํานที่เรียกวําเป็นหัวใจของเมืองฟุคุโอกะ
หรือเกาะคิวชูเลยก็ได๎ เรียกวําเป็น Downtown Area ของเมืองฟุคุโอกะ โดยใน
บริเวณนี้จะมีร๎านรวง ถนนคนเดิน และห๎างใหญํๆ มารวมตัวกันอยํูมากมาย เรียกวํา
ถ๎าตั้งใจจะมาเดินช๎อปปิ้งซ้ือของกันจริงๆ วันเดียวก็ไมํพอ มีสินค๎าให๎เลือกซื้อ
หลากหลายชนิด ตั้งแตํเครื่องใช๎ไฟฟ้า เสื้อผ๎าแบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสําอางค์
ตํางๆ รวมไปถึงร๎านอาหารอีกมากมาย  
(อิสระอาหารค่่าอัธยาศัย เพื่อให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งอยํางจุใจ)    

   พักค๎างคืน ณ โรงแรม  CLIO COURT  ()  หรือเทยีบเท่า 

วันพุธที่ 02 ม.ค.62 (5)  ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้ง Lucky BAG  ( B / - / - ) 
 

08.00 น.  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม  
ตลอดวัน เชิญทํานอิสระพักผํอนตามอัธยาศัยหรือเดินเลํน ช๎อปปิ้งในยํานการค๎าตํางๆ มีหัวหน๎า

ทัวร์ให๎คําแนะนําแกํทําน  อาท ิ
- ย่านเทน็จิน (Tenjin) อาจจะเป็นยํานที่เรียกวําเป็นหัวใจของเมืองฟุคุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได ๎

เรียกวําเป็น Downtown Area ของเมืองฟุคุโอกะ โดยในบริเวณนี้จะมีร๎านรวง ถนนคน
เดิน  และห๎างใหญํๆ มารวมตัวกันอยํูมากมาย เรียกวําถ๎าตั้งใจจะมาเดินช๎อปปิ้งซ้ือของ
กันจริงๆ วันเดียวก็ไมํพอ มีสินค๎าให๎เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแตํเครื่องใช๎ไฟฟ้า 
เสื้อผ๎าแบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสําอางค์ตํางๆ รวมไปถึงร๎านอาหารอีกมากมาย  

- คาแนล ซิต้ี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร๎านค๎า และร๎านอาหารขนาดใหญํ
ตั้งอยํูริมน้ํา ภายในมีการขุดคลองให๎ไหลผํานใจกลางห๎างแหํงนี้ด๎วย นอกจากนั้นยังมีโรง
ภาพยนตร์ โรงละคร ร๎านตู๎เกมส์ รวมทั้งโรงแรมอีก 2 แหํง ถูกออกแบบมาให๎เป็นพื้นที่เปิด
โลํงๆ กว๎างๆ มีรูปทรง และสีสันที่แปลกตาเพื่อให๎ได๎บรรยากาศที่นําตื่นตาตื่นใจ ตรงกลาง
ของคลองจําลองนี้จะมกีารแสดงน้ําพุแสงสีเสียง ตั้งแตํเปิดจนปิด ทุกๆ คร่ึงช่ัวโมง มีร๎านค๎า
มากกวํา 250 ร๎าน ทั้งร๎านที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น และร๎านมาจากตาํงประเทศ มีร๎านอาหาร
ให๎บริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุ่น และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไมํได๎แพงกวําข๎าง

นอกมากนัก โดยเฉพาะที่ช้ัน 5 จะมีสํวนที่เรียกวํา ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีร๎านราเมนที่มาจากสํวนตํางๆ ของ
ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งราเมนสไตล์ฟุคุโอกะที่เรียกวําฮากาตะราเมนด๎วย 

รายการแนะน า 
ศาลเจ๎าดาไซฟุ             วัดโทโชจิ                                           

 

 

 

 

 
  สวนสาธารณะริมทะเล      ยํานซุ๎มขายอาหารสไตล์ยาไต              
  โมโมชิ และหอคอยฟุกุโอกะ                       ริมแมํน้ํา (Yatai Food Stall) 
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 (อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา เพื่อสะดวกในการทํองเที่ยวของทําน) 
   พักค๎างคืน ณ โรงแรม  CLIO COURT  ()  หรือเทยีบเท่า 
 

วันพฤหัสบดีที่ 03 ม.ค.62  (6) ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้ง Lucky BAG  *เต็มวัน* - กรุงเทพฯ  ( B / - / ) 
 

08.00 น.  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม  
ตลอดวัน เชิญทํานอิสระพักผํอนตามอัธยาศัยหรือเดินเลํน ช๎อปปิ้งในยํานการค๎าตํางๆ มีหัวหน๎า

ทัวร์ให๎คําแนะนําแกํทําน  
- ย่านเทน็จิน (Tenjin) อาจจะเป็นยํานที่เรียกวําเป็นหัวใจของเมืองฟุคุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได ๎

เรียกวําเป็น Downtown Area ของเมืองฟุคุโอกะ โดยในบริเวณนี้จะมีร๎านรวง ถนนคน
เดิน  และห๎างใหญํๆ มารวมตัวกันอยํูมากมาย เรียกวําถ๎าตั้งใจจะมาเดินช๎อปปิ้งซ้ือของ
กันจริงๆ วันเดียวก็ไมํพอ มีสินค๎าให๎เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแตํเครื่องใช๎ไฟฟ้า 
เสื้อผ๎าแบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสําอางค์ตํางๆ รวมไปถึงร๎านอาหารอีกมากมาย  

- คาแนล ซิต้ี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร๎านค๎า และร๎านอาหารขนาดใหญํ
ตั้งอยํูริมน้ํา ภายในมีการขุดคลองให๎ไหลผํานใจกลางห๎างแหํงนี้ด๎วย นอกจากนั้นยังมีโรง
ภาพยนตร์ โรงละคร ร๎านตู๎เกมส์ รวมทั้งโรงแรมอีก 2 แหํง ถูกออกแบบมาให๎เป็นพื้นที่เปิด
โลํงๆ กว๎างๆ มีรูปทรง และสีสันที่แปลกตาเพื่อให๎ได๎บรรยากาศที่นําตื่นตาตื่นใจ ตรงกลาง
ของคลองจําลองนี้จะมกีารแสดงน้ําพุแสงสีเสียง ตั้งแตํเปิดจนปิด ทุกๆ คร่ึงช่ัวโมง มีร๎านค๎า
มากกวํา 250 ร๎าน ทั้งร๎านที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น และร๎านมาจากตาํงประเทศ มีร๎านอาหาร

ให๎บริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุ่น และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไมํได๎แพงกวําข๎างนอกมากนกั โดย
เฉพาะที่ช้ัน 5 จะมีสวํนที่เรียกวํา ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีร๎านราเมนที่มาจากสํวนตํางๆ ของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้ง
ราเมนสไตล์ฟุคุโอกะที่เรียกวําฮากาตะราเมนด๎วย 

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช๎อป
ปิ้งแบบมุงหลังคาที่เกําแกํที่สุดของฟุคุโอกะ ตลอดทั้งสองข๎าง
ทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด๎วยร๎านค๎ากวําร๎อยร๎าน สินค๎าก็มี
เลือกซื้อมากมายประเภททั้งเสื้อผ๎า ของกิน ของใช๎ สํวนใหญํจะ
เป็นสินค๎าทั่วๆ ไป ทีเด็ดของที่นี่คือร๎านที่มีสินคา๎จากเต๎าห๎ู มีทั้ง

มาสก์เต๎าห๎ูที่ขึ้นช่ือของที่นี่ และผลิตภัณฑ์น้ําเต๎าห๎ูแท๎ๆ ของฟุคุโอกะที่ต๎องลอง 
- ช๎อปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซื้อของฝาก หรือชิมของอรํอยแบบไมํต๎องเดินทางไปไหนไกล ไป
หากันได๎ที่สถานี Hakata ที่ตึก Deito ซึ่งเช่ือมตํออยํูกับตัวสถานีเลย ตึกนี้มี 3 ช้ัน คือช้ันใต๎ดิน ช้ัน 1 และช้ัน 2 โดย



 

ทัวร์ญี่ปุ่น (BP)Huis Ten Bosch & West Kyushu New Year 2019 

ร๎านขนม ร๎านของฝากนานาชนิดจะอยํูที่ช้ัน 1 มีทั้งโซนที่เรียกวํา Hakata Souvenir Street บริเวณนั้นยังมีช็อปเล็กๆ 
อีกเพียบมีทั้งขนมหรือของฝากยอดฮิตทั่วๆ ไปไมํวําจะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสตํางๆ ชาเขียวและอื่นๆ อีก
มากมาย - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี้ ดองกี้โฮเต๎ ... เสียงเพลงสไตล์อนิเมะที่เปิดให๎ลูกค๎าคุ๎นหูตลอดเวลา 
สลับกับประกาศขอบคุณลกูค๎าที่มาใช๎บริการของร๎านเป็นภาษาตํางๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสียงเพลงที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับร๎าน “ดองกี้โฮเต้” หรือที่หลายๆ คนเรียกกันวํา ร๎านดองกี้ ร๎านขายสินค๎าอุปโภค-บริโภค
ราคารวมภาษีแล๎วสุดประหยัดของญี่ปุ่น (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งอยํางเต็มที่)  
ห๎ามพลาด!! ช๎อปปิ้ง Lucky BAG (ถุงนําโชค) จากร๎านค๎าแบรนด์ตําง ๆ ที่จัดสินค๎าของเขารวมอยํูในถุงใบเดียว และ
จําหนํายในราคาพิเศษสุด ซึ่งจะทําเฉพาะในชํวงปีใหมํระหวํางวันที่ 1-3 มกราคมนี้เทํานั้น  

16.45 น. ออกเดินทางสํูสนามบนิ 
19.00 น. เหินฟ้ากลับสูํกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 8085  (ใช๎เวลาเดินทาง 5.30 ชม.) 
23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ............พร๎อมความประทับใจ  

************************** 
 
อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะอย่างต่ า 35 ท่าน  
ผ๎ูใหญํพักห๎องคูํ (2 ทําน / 1 ห๎อง) 53,900.- บาท 
ผ๎ูใหญํพักห๎องเดี่ยว  62,600.- บาท 
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผ๎ูใหญํ 2 ทําน มีเตียงเสริม 53,300.- บาท 
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผ๎ูใหญํ 2 ทําน ไมํมีเตียงเสริม 40,000.- บาท 
หมายเหตุ   กรณีต๎องการเดินทางโดยที่นั่งช้ันธุรกิจ ราคาเพิ่มทํานละ 22,000.- บาท 

 อัตราค่าบริการนี้รวม  
•  คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)  
•  คําภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน และประกันภัยทุกแหํง  
•  คําที่พัก ห๎องละ 2 ทําน ตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการ หรือระดับเดียวกัน  
•  คําอาหาร, คําเข๎าชม และคํายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ได๎ระบไุว๎ในรายการ 
• บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวด 
•  คําใช๎จํายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให๎กับทํานในตลอดการเดินทาง  
•  คําประกันอุบัติเหตุในระหวํางการเดินทางในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท และคํารักษาพยาบาลอันเนื่อง  จากอุบัติเหตุ ไว๎

ในวงเงินไมํเกินทํานละ 500,000 บาท 
• น้ําหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สําหรับที่นั่งช้ันธุรกิจ และน้ําหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สําหรับที่นั่งช้ันประหยัด กรณีน้ําหนัก

เกินจากที่กําหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
•  คําใช๎จํายสํวนตัว เชํน คําอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, คําซักรีด, คําโทรศัพท์ เป็นต๎น  
•  คําปรับ สาหรับน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว๎  
•  คําธรรมเนียมวีซํา, คําทําหนังสือเดินทาง  
•  คําทิปไกด์ และคนขับรถ 2,500 เยน ตลอดการเดินทาง 
•  คําภาษีหัก ณ ที่จําย และคําภาษีมูลคําเพิ่ม  
เงื่อนไขการช าระเงิน  
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• กรุณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํา ภายใน 48 ช่ัวโมงนับจากการสํารองที่นั่ง ทํานละ 20,000 บาท และกรุณา
แฟกซ์ หรือ อีเมล์หน๎าพาสปอร์ตของผ๎ูเดินทางเพื่อทําการจองที่นั่ง ในกรณีเดินทางช้ันธุรกิจ มัดจําทํานละ 30,000 บาท   

• คําทัวร์สํวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคําทัวร์ทั้งหมดกํอนการเดินทาง อยํางน๎อย 20 วัน  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคําน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวนัเดินทาง 
2.  บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน, การเมือง, การประท๎วง, การนัดหยุดงาน, 

การกํอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  
3. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากวํามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสํอไปในทางเสื่อมเสียด๎วย

เหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข๎าเมืองพิจารณาแล๎ว หรือโดนปฎิเสธการเข๎าเมืองทั้งในประเทศและตํางประเทศ ซึ่งอยํู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข๎าเมืองให๎กับชาวตํางชาติ หรือ 
คนตํางด๎าวที่พํานักอยํูในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอํงเที่ยวเอง 

6. เมื่อทํานตกลงชําระคํามัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดแล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ ทั้งหมด 
 
 
 
 

ใบจองทัวร์ KYUSHU  HIGHLIGHT FREE & EASY 
29 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 

 
 
1. รายการที่จอง ................................................................................................................... 

 
2. ช่ือ / นามสกุล ผ๎ูจอง.......................................................................................................... 

 
3. ช่ือ / นามสกุล  ผ๎ูเดินทาง (เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน๎าพาสปอร์ต) 

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

 
4. เบอร์ติดตํอ ................................................................................................................................. 
 
5. ที่อยํูปัจจุบัน (ที่ติดตํอได๎สะดวก) ................................................................................................... 



 

ทัวร์ญี่ปุ่น (BP)Huis Ten Bosch & West Kyushu New Year 2019 

 
6. ประเภทห๎องพัก 

6.1  ห๎องพักผ๎ูใหญํ 2 ทําน  (TWN / DBL) ........ ห๎อง    
6.2  ห๎องพัก 1 เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) พักกับ 1 ผ๎ูใหญํ  ....... ห๎อง 
6.3  ห๎องพัก 1 เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) พักกับ 2 ผ๎ูใหญํ  ....... ห๎อง (มีเตียง) 
6.4  ห๎องพัก 1 เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) พักกับ 2 ผ๎ูใหญํ  ....... ห๎อง (ไมํมีเตียง) 
6.5 ห๎องพักผ๎ูใหญํ 3 ทําน (TRP) เตียงเสริม ....... ห๎อง    
6.6 ห๎องพัก 1 ทําน (SGL)    ....... ห๎อง     
 

7. อาหาร         ไมํทานเนื้อวัว ไมํทานเนือ้หม ู ไมํทานสัตว์ปีก ทานมังสวิรัติ 
อื่นๆ ............................................................ 

 
8. เคยโดนปฎิเสธวีซําหรือไม ํ ไมํเคย เคย   ประเทศ .................................. 


