
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บินสายการบินการบินไทย (TG) น้้าหนกัสัมภาระ 30 กก. ไม่จ ากัดจ านวนชิ้น 
  เดินเล่นที่ หมู่บ้าน OTOP ยูฟูอิน เมืองแห่งสายน้ า ขุนเขา เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ที่ตกแต่งด้วย

สถาปัตยกรรมที่สวยงาม   
 ชมวิวยอดเขาไดเคนโบะ ชม ปราสาทคุมาโมโต้ เดินเล่นเมืองโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น 
 นางาซากิ เมืองประวัติศาสตร์ คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ การปฏิรูปอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นสมัยเมจิ มรดกโลกในปี 2015  
 ตามรอยละครกลกิโมโน ทีศ่าลเจ้ายูโทคุอินาริ ศาลเจ้ายิ่งใหญ่แห่งเมืองซากะ (Saga) 
 ชมเทศกาลประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (Kingdom of Light) ถึง 11 ล้านดวง ณ เฮ้าส์เทนบอช 
 ชมการแสดงดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2020 ที่ เฮ้าส์เทนบอช (รวมที่นั่งชม) 

 ช้อปป้ิงถุงโชคดี หรือ ลักกี้แบค (1-3 ม.ค. 63) 
 

วันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 62   (1) กรุงเทพฯ 

21.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ฯ คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง 

 

วันเสาร์ที่ 28 ธ.ค. 62   (2)  ฟุคุโอกะ – หมู่บ้าน OTOP ยูฟูอิน – เบปปุ - บ่อทะเลเดือด - แช่ออนเซ็น 

00.50 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8106 Charter Flight   
                           (ใช้เวลาบิน 5.30 ชั่วโมง) บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องฯ 

จุดเดน่ทัวร์ 
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08.20 น. ถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมือง
ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ ** ส าคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช 
ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ ** (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านการตรวจตราหนังสือเดินทาง
และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว .......จากนั้นน าท่านสู่  หมู่บ้านยูฟูอิน  หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนที่ราบกลาง
หุบเขาของจังหวัดโออิตะ บนเกาะคิวชู  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “Grilled Seafood” 
บ่าย  เชิญท่านเดินชม หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านต้นแบบ OTOP ของญี่ปุ่น ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงวันละ 

11,000 คน ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมาย ชมร้านเครื่อง
แก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือก
ซ้ือของท่ีระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธ์ุที่
หายากนานาชนิดอยู่อาศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ 

 
ห้ามพลาด  Milch Yufuin ชีสคัพ ที่อร่อยที่สุดในโลก / B Speak โรลเค้กชื่อดังของยูฟูอิน /ทะเลสาบคิรินโกะ 

บ่าย  ออกเดินทางสู่ เมืองเบปป ุ ชม บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) บ่อน้ าร้อนสีฟ้าอมเขียว 
ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบ่อน้ าร้อนที่สวยที่สุดในบรรดาบ่อน้ าร้อนแปลกในเมืองนี้  
โดยจะปล่อยควันสีขาวพวยพุ่งจากรอบบ่อตลอดเวลา ซ่ึงบ่อทะเลเดือดเกิดขึ้น 
ภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,000 ปีก่อน  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ 

  พักค้างคืน ณ  BEPPUWAN HOTEL & RESORT   
สัมผัสกับการอาบน้้าแร่ญี่ปุ่น  เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือท้ากิจกรรมมา
ตลอดทั้งวัน **การแช่น้้าแร่ธรรมชาติเป็นวัฒธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนปัจจุบันยังคง
ได้รับการรักษาและสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นอย่างดี  และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซ่ึงเช่ือว่า
ช่วยในเร่ืองการบ้ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 

วันอาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 62   (3)       เบปปุ - ชมยอดเขาไดเคนโบะ – คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ (ด้านนอก) -   
                                                      เมืองโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น    

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวยอดเขาไดเคนโบะ ตั้งอยู่ ณ ความสูง 936 เมตรจากระดับน้ าทะเล เป็นจุดชมววิที่ดี

ที่สุด  เป็นมุมที่สวยงามของภูเขาไฟอะโสะทีใ่หญ่ที่สุด และวิวเมืองอะโสะทั้งเมือง สามารถ
ชมวิวได้ทกุทิศทาง 360 องศา มีร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่คอยให้บรกิารอีกด้วย ปัจจุบนั
เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะควิชูด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 กิโลเมตร ความงาม
สะดุดตา จนมีผู้ขนานนามว่าเป็นภูเขาไฟฟูจิลูกที ่ 2 ของประเทศญี่ปุ่น  ผ่านชม ทุ่งหญ้าคุซา
เซนริ มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าพื้นราบ รูปร่างส่ีเหล่ียมท่ีถูกปกคลุมดว้ยต้นหญ้าเขียวขจี ซ่ึงเป็น



    

- 3 - 

 

ทัศนียภาพท่ีมีความสวยงามมาก ซ่ึงมีพื้นที่โดยรวม 785,000 ตารางเมตร มีศูนยก์ลางเป็นสระน้ าขนาดใหญ ่
โดยมีม้ายืนเล็มหญ้าอยู่รอบบริเวณ ซ่ึงเป็นภาพความงดงามตามธรรมชาติแบบชนบท ถึงกับมีนกัประพันธ์ 
และนักเขียนจ านวนมากแต่งโคลงกลอนเอาไว้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบไก่เทอริยาก ิ

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองท่ีมีความร่มรื่นและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญสมัยสงครามกลางเมือง
ของญี่ปุ่น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตูอุทยานแห่งชาติอะโสะ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขา
ไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว  น าท่านชมปราสาทคุมาโมโต้ (ถ่ายรูปจากภายนอก) ตวัปราสาทตั้งตระหง่านอยู่

บนเนินเขากลางเมืองคุมาโมโต ้ ใน
สถาปัตยกรรมคลาสสิกที่มีความ

สวยงาม อายุกว่า 420 ปี ภายใน
ปราสาทมีห้องโถงเป็นที่เก็บสมบัติ 

วัตถุมีค่า รูปภาพปราสาทต่างๆ และ
ได้รับฉายา ปราสาทด า สร้างขึน้โดยขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 ภายในเปิดเป็น
พิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณ  น าชม เมอืงโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น 
Sakurano Baba Josaien  บริเวณเชิงเขาของปราสาท ออกแบบและตกแต่ง
สไตล์ย้อนยุคให้เข้ากับบรรยากาศเมืองเก่า ซ่ึงจะมรี้านค้าจ าหน่ายของท่ีระลึก 
ขนมขึน้ชื่อของเมืองคุมาโมโต้ และร้านอาหารต่างๆ มากมาย    

ค ่ำ   รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร แบบยาคนิิค ุ
  พักค้างคนื ณ โรงแรม KUMAMOTO CASTLE   

วันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. 62   (4)  คุมาโมโต ้– นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ ชิมาบาระ – ออนเซ็นเท้า OBAMA ONSENฯ  – 

                                                            นางาซากิ – โบสถ์โออุระ (ภายนอก) – คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ - สวนสันติภาพ 

เช้า.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. เช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พัก จากนัน้เดินทางสู่ท่าเรือเมืองคุมาโมโต ้
09.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชิมาบาระ เมืองแห่งปลาคาร์ฟของญี่ปุ่น เป็นเมืองท่องเที่ยวที่อุดมไปด้วยแหล่งน้ าใต้ดนิ 

โดย เรือเฟอร์รี่ เรือเดินสมุทรขนาดใหญ ่ 
สามารถบรรทุกรถยนต์ได้นับสิบคันข้ามทะเล 
ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับการให้อาหาร
ฝูงนกนางนวลจ านวนมาก ท่ีบินตามมาส่งท่าน 
 

11.15 น. สัมผัสประสบการณ์ออนเซ็นแช่เท้าที่ยาวทีสุ่ดในญี่ปุ่น OBAMA ONSEN-HOT FOOT 105 ผ่อนคลายให้เท้า
ได้มีแรงเดินต่อก็ต้องมาแช่ออนเซ็นเท้า  มีท่ีนั่งไว้ส าหรับแช่น้ าแร่ยาวถึง 105 เมตร พร้อมกับชมวิวที่สวยงาม 
หรือจะเดินไปบนทางเดินคอนกรีตพื้นขรุขระที่ตั้งใจท าขึ้นส าหรับนวดเท้า มีน้ าร้อนอุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส เดินไปก็ได้นวดเท้าไปด้วย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
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บ่าย  ออกเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่าทางการค้า จุดแรกเริ่มท่ี
อารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ได้แพร่เข้าสู่ประเทศญี่ปุน่เม่ืออดีต 

น าชม คฤหาสน์โกลฟเ์วอร์ สไตล์ยุโรปที่สร้างโดย Mr. Thomas 
Glover ด้วยความชืน่ชอบบรรยากาศความสวยงามของเมอืงนางา
ซากิแต่ยังคงความเป็นอยู่แบบสกอตแลนด์ จึงไดค้ิดริเริม่ในการ
สร้างคฤหาสน์สไตล์ยุโรป ขึ้นมาในป ีค.ศ. 1863 จนได้รับ รางวัล 
Second Class Order of the Rising Sun ในสมัยนั้น  แวะถ่ายรูป 
(ภายนอก) ของ โบสถ์โออุระ (Oura Catholic Church) ตัง้อยู่ใกล้

กับสวนโกลฟ์เวอร์ (Glover Garden) เป็นโบสถ์คริสตศาสนานิกายคาทอลิก สร้างขึน้ในช่วงปี ค.ศ. 1863 แล้ว
เสร็จในปี ค.ศ. 1867 ซ่ึงเป็นปีสุดท้ายของสมัยเอโดะ นับได้ว่าเป็นโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในประเทศ
ญี่ปุ่นและยังได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัตขิองชาติที่มีความเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเพียงแห่งเดียวใน
ญี่ปุ่นอีกดว้ย  น าท่านชม สวนสนัติภาพ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์
การทิ้งระเบิดปรมาณู เตือนใจชาวนางาซากิ ให้ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้ง
สงครามโลกครั้ง  ที่ 2 ในวนัที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแห่งนี้ ได้
สร้างอนุสาวรีย์รูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ 
และความสงบสุขของมนษุยชาติ อีกทั้งยังมีน้ าพุ และแผน่ศิลาหินสีด า ที่
สร้างขึ้นเพื่อไว้อาลัยแด่ผู้เคราะห์ร้ายที่เสียชีวติ เนื่องจากระเบิดปรมาณ ู
และน้ าพุนี้สร้างเพื่อไว้อาลัยแด่ผู้ที่ขาดน้ า ภายหลังจากทั้งเมืองเต็มไปด้วยกัมมันตภาพรังสี  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร แบบชาบู ชาบู   
          พักค้างคนื ณ โรงแรม  NEW NAGASAKI   

วันอังคารที่ 31 ธ.ค. 62   (5) นางาซากิ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เฮ้าส์เทนบอช – ฉลองเทศกาลปีใหม่ 2020 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายโูทคุอนิาริ (Yutoku Inari Shrine) ศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองซากะ(Saga) ที่มีอายุหลาย

ร้อยปี โดยศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธ์ิ  ให้ท่านได้ชม ศาลเจ้ายูโทคอุินาริ สร้างขึน้ในปี
ค.ศ.1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโตประจ า
ตระกูลนาเบะชิมะผู้ปกครองเมืองซากะ ใน
สมัยเอโตะ เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และ
ส าคัญเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุน่ เชื่อ
กันว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้า

ศักดิ์สิทธ์ิที่ประชาชนชาวญี่ปุ่นต่างเคารพและนิยมมาสักการะขอพรเกี่ยวกับความส าเร็จด้านธุรกจิ และความ
ปลอดภัย โดยด้านบนของศาลเจ้าแห่งนี้ เป็นจุดชมวิวทีส่วยงามอีกแห่งหนึ่ง  จึงได้ถูกน ามาใช้เป็นฉากใน
ละครหลายเรื่อง รวมถึงละคนไทยชื่อดังอย่าง เรื่องกลกิโมโนอีกดว้ย  

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์แห่งเดียวของญี่ปุ่น  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์  
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บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับ เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด”์ ของประเทศญี่ปุ่น ที่นี่ไดร้วบรวมสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมขนานแท้ของฮอลแลนด์(เนเธอร์แลนด์)
และชาวดัชท์ไว้ดว้ยกนั ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ
บรรยากาศรอบ ๆ อาทิ กังหันแบบฮอลแลนด ์   
ทุ่งดอกไม้ต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นทุ่งดอกทวิลิป ,     
ทุ่งดอกกุหลาบ,  ล่องเรือชมบรรยากาศของเฮ้าส์
เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือท่านที่ชอบความ
ตื่นเต้นเชิญท่ีสวนสนกุเฮ้าส์เทนบอช ที่แบ่ง

ออกเป็นโซนต่างๆ 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ 
Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเช่น พพิิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้, โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มิติหลายโรง, พิพิธภัณฑ์
ศิลปะ, ล่องเรือไปตามคลองท่ียาวกว่า 6 กิโลเมตร, ชมเมืองสไตล์ยุโรป, ขี่จักรยานชมเมือง และล่องเรือโจรสลัด
ของการ์ตนูดัง One Piece  (รวมบัตรผ่านประตู และเล่นเครือ่งเล่นได้ไม่จ ากัด / 1 Day Passport)  
( อิสระอาหารค่ า เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน) 

  พักค้างคืน ณ  NIKKO HUIS TEN BOSCH     

สัมผัสกับการอาบน้้าแร่ญี่ปุ่น  เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือท้ากิจกรรมมา
ตลอดทั้งวัน **การแช่น้้าแร่ธรรมชาติเป็นวัฒธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนปัจจุบันยังคง
ได้รับการรักษาและสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นอย่างดี  และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซ่ึงเช่ือว่า
ช่วยในเร่ืองการบ้ารุงการไหลเวียนโลหิต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธที่ 1 ม.ค. 63   (6) เฮ้าส์เทนบอช – ช้อปป้ิงคาแนล ซิต้ี ฮากาตะ - ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 

08.00 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

10.00 น.     ออกเดินทางสู่ คาแนลซิตี้  อิสระให้ท่านได้เดินช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  
- คาแนล ซิตี้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร้านค้า และร้านอาหารขนาดใหญต่ั้งอยู่ริมน้ า ภายในมี

การขดุคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ดว้ย นอกจากนัน้ยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้าน
ตู้เกมส์ รวมท้ังโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็นพืน้ที่เปิดโล่งๆ กว้างๆ มรีูปทรง และ
สีสันที่แปลกตาเพื่อให้ได้บรรยากาศที่น่าตืน่ตาตืน่ใจ ตรงกลางของคลองจ าลองนี้จะมกีาร
แสดงน้ าพุแสงสีเสียง ตั้งแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มี
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เฉพาะในญี่ปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุ่น และอาหาร
ชาติอ่ืนๆ ในราคาท่ีไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนกั โดยเฉพาะท่ีชั้น 5 จะมีส่วนที่เรียกว่า ราเมน สเตเดี่ยม ทีจ่ะมี
ร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น รวมท้ังราเมนสไตล์ฟุคุโอกะที่เรียกว่าฮากาตะราเมนดว้ย 

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปป้ิงแบบมุงหลังคาท่ีเก่าแก่ที่สุดของฟคุุโอกะ ตลอดทั้งสอง
ข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากว่าร้อยร้าน สินค้า
ก็มีเลือกซ้ือมากมายประเภทท้ังเส้ือผ้า ของกิน ของใช้ ส่วน
ใหญ่จะเป็นสินค้าท่ัวๆ ไป ทีเด็ดของท่ีนีค่ือร้านที่มีสินคา้จาก
เต้าหู้ มีท้ังมาสก์เต้าหู้ที่ขึ้นชื่อของท่ีนี่ และผลิตภัณฑจ์ากเต้าหู้
แท้ๆ ของฟุคุโอกะที่ต้องลอง 

- ช้อปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครทีจ่ะหาซ้ือของฝาก หรือชิมของอร่อยแบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล ไป
หากันได้ที่สถานี Hakata ที่ตึก Deito ซ่ึงเชื่อมต่ออยู่กับตัวสถานีเลย ตึกนี้มี 3 ชั้น คือชั้นใต้ดนิ ชัน้ 1 และชั้น 2 โดย
ร้านขนม ร้านของฝากนานาชนดิจะอยู่ที่ช้ัน 1 มีท้ังโซนที่เรียกว่า Hakata Souvenir Street บริเวณนัน้ยังมีช็อปเล็กๆ 
อีกเพียบมีท้ังขนมหรือของฝากยอดฮติทั่วๆ ไปไม่ว่าจะเปน็ ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอ่ืนๆ อีก
มากมาย - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี้ ดองกี้โฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิเมะที่เปิดให้ลูกค้าคุน้หูตลอดเวลา 
สลับกับประกาศขอบคุณลูกค้าท่ีมาใช้บริการของร้านเป็นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสียงเพลงที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับร้าน “ดองกีโ้ฮเต”้ หรือที่หลายๆ คนเรียกกนัว่า ร้านดองกี้ ร้านขายสินค้าอุปโภค-บริโภค
ราคารวมภาษีแล้วสุดประหยัดของญี่ปุ่น (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่างเต็มที่)  
ห้ามพลาด!! ช้อปป้ิง Lucky BAG (ถุงน าโชค) จากร้านค้าแบรนด์ต่าง ๆ ท่ีจัดสินค้าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และ
จ าหน่ายในราคาพิเศษสุด ซ่ึงจะท าเฉพาะในช่วงปีใหม่ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคมนี้เท่านั้น  

17.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน 
19.00 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิ TG 8109 Charter Flight    
                           (ใช้เวลาบิน 5.30 ชั่วโมง) บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องฯ 
23.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……พร้อมความประทับใจ  
 

 

 
  

 

หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้ น-ลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ําระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาดก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 
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อัตราค่าบริการ ส้าหรับคณะอย่างต่้า 35 ท่าน  

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง) 57,900 บาท 
พักห้องเด่ียว เพิ่มท่านละ 9,500 บาท 
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 46,900 บาท 
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 56,900 บาท 
หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยที่นั่งชั้นธุรกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 25,000 บาท 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

• ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)  

• ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามนั และประกนัภยัทุกแหง่  

• ค่าท่ีพกั หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

• ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

• ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง  

• ค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเน่ืองจากอุบัติเหตุ ไวใ้นวงเงิน

ไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 

• น้ําหนักกระเป๋า 40 กิโลกรมั สําหรบัท่ีนัง่ชั้นธุรกิจ และน้ําหนักกระเป๋า 30 กิโลกรมั สําหรบัท่ีนัง่ชั้นประหยัด   กรณีน้ําหนักเกินจากท่ี

กาํหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพ่ิม  
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

• ค่าปรบัสําหรบัน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกาํหนดไว ้  

• ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทาํหนังสือเดินทาง  

•  ค่าทิปไกด ์และ คนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง 

• ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
 

เงื่อนไขการช าระเงิน  

• กรุณายืนยนัการเดินทาง และชาํระเงินมัดจํา ภายใน 48 ชัว่โมงนับจากการสํารองท่ีนั่ง ท่านละ 10,000 บาท และกรุณาส่งอีเมลหน้า

พาสปอรต์ของผูเ้ดินทางเพ่ือทาํการจองท่ีนัง่ ในกรณีเดินทางชั้นธุรกิจ มดัจาํรวมท่านละ 20,000 บาท   

• ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 25 วนั  
 

หมายเหตุ  

1. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

2. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ   

   ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  

3. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากว่ามีการนําส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผล 

    ใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือ   

    ความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน  

    ต่างดา้วท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ท่ีเหนือการณ์ควบคุม 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม  

    และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  


