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NT617
ทวัรญ์ปีุ่ น เกาะควิช ูฟคุโุอกะ ชมววิภเูขาไฟซากรุะจมิา 360 องศา 6 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 6 วัน 4 คนื ,

Clio Court Hotel  , KUMAMOTO CASTLE HOTEL  , Ibusuki Seaside Hotel  , Kagoshima Sun Royal Hotel

ฟคุุโอกะ - ศาลเจา้ดาไซฟ ู- สวนซยุเซนจ ิ- ปราสาทคุมาโมโต ้- เมอืงโบราณ Sakurano Baba Josaien
คาโกชมิา - สวนเซนกาเนน - ภูเขาไฟซากรุะชมิะ - สปาซากรุะจมิะ โยกนั นากซิะ - คาโกชมิา

ชมทุง่ดอกเรปซดี - อบิซุกู ิ- นังรถไฟชนิคันเซนสู่โทส ึ- ชอ้ปปิงโทสพึรเีมยีมเอาทเ์ล็ต - ทะเลสาบอเิคดะ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

21.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย (TG)
เจา้หนา้ทฯีคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระกอ่นออกเดนิทาง

วนัท ี2
กรุงเทพฯ - ฟคุโุอกะ - ศาลเจา้ดาไซฟ ู- สวนซุยเซนจ ิ- ปราสาทคมุาโมโต ้(ดา้นนอก) - เมอืงโบราณ Sakurano Baba Josaien



00.50 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงฟคุโุอกะ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 8106 Charter Flight ใชเ้วลาบนิ 5.30 ชวัโมง
(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

08.20 น.
ถงึ สนามบนิเมอืงฟคุโุอกะ เมอืงทใีหญ่ทสีดุบนเกาะควิช ูเกาะใหญ่ตอนใตส้ดุของประเทศญปีุ่ น เป็นเมอืงศนูยก์ลางดา้นการคา้พาณชิย์
(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นใหเ้ป็นเวลาทอ้งถนิ เพอืความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังผา่นการตรวจตราหนังสอืเดนิทางและพธิกีารศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้
** สําคญัมาก !! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

ออกเดนิทางสู ่ตําบลดาไซฟ ุทมีอีนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรเ์หลอือยู่ใหช้มมากมาย

นําทา่นชม ศาลเจา้ดาไซฟ ูวัดชนิโตเกา่แก ่และมชีอืเสยีงทสีดุ สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE SUGAWARA
เป็นทสีถติของเทพเจา้แหง่ความรู ้จงึมนัีกเรียนนสิตินักศกึษามากราบไหวข้อพรเพอืการศกึษา
ชาวญปีุ่ นทไีปนมัสการขอพรนันจะตอ้งมพีธิกีารตังแตล่า้งมอืในบอ่น ้าํใหส้ะอาด จากนันก็จะใชเ้หรียญ 5 เยน ซงึมรีูตรงกลาง
โยนลงไปตรงบอ่ดา้นหนา้ของเทพเจา้ พนมมอืไหว ้พรอ้มกับตบมอื 3 ครังแลว้กม้ลงกราบ เป็นอันเสร็จพธิี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบเซ็ทญปีุ่ น

บา่ย
ออกเดนิทางสู ่เมอืงคมุาโมโต ้เมอืงทมีคีวามร่มรืน และเป็นจดุยุทธศาสตรท์สํีาคัญสมัยสงครามกลางเมอืงของญปีุ่ น (ค.ศ.1887)
และเป็นเมอืงปากประตสููอุ่ทยานแหง่ชาตอิะโสะ ซงึเป็นทตัีงของภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟควิยวิ 

นําชม สวนซุยเซนจ ิสวนสไตลญ์ปีุ่ นขนานแทท้มีชีอืเสยีงโดง่ดังทสีดุของจังหวัด คมุาโมโต ้ดว้ยรูปแบการตกแตง่อย่างงดงามท ีลงตัว
ภายในมทัีงสถานท ีสงิปลกูสรา้งตา่ง  ๆรวมไปถงึย่อสว่นสถานททีมีเีชอืเสยีงของญปีุ่ น ไม่วา่จะเป็น ภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบบวิะ ศาลาไม ้
และสะพานหนิ อกีทังยังมสีตัวน่์ารัก  ๆอย่างเชน่ นกกระเรียน หงส ์และปลาคารฟ์ ใหไ้ดเ้ห็นอยู่บรเิวณบอ่น ้าํทอียู่ภายในสวนอกีดว้ย

15.30 น.
นําทา่นชม ปราสาทคมุาโมโต ้(ถ่ายรูปจากภายนอก) ตัวปราสาทตังตระหงา่นอยู่บนเนนิเขากลางเมอืงคมุาโมโต ้
ในสถาปัตยกรรมคลาสสกิทมีคีวามสวยงาม อายุกวา่ 420 ปี ภายในปราสาทมหีอ้งโถงเป็นทเีก็บสมบัต ิวัตถุมคีา่ รูปภาพปราสาทตา่งๆ
และไดรั้บฉายา ปราสาทดํา สรา้งขนึโดยขนุพลผูโ้ดง่ดัง คโิยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 ภายในเปิดเป็นพพิธิภัณฑแ์สดงวัตถุโบราณ 

นําชม เมอืงโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น (Sakurano Baba Josaien) บรเิวณเชงิเขาของปราสาท
ออกแบบและตกแตง่สไตลย์อ้นยุคใหเ้ขา้กับบรรยากาศเมอืงเกา่ ซงึจะมรีา้นคา้จําหน่ายของทรีะลกึ ขนมขนึชอืของเมอืงคมุาโมโต ้
และรา้นอาหารตา่ง  ๆมากมาย 

หากมเีวลานําชม ศาลเจา้คมุาโมโต ้อนิาร ิ(Kumamoto Inari Shrine) ศาลเจา้ของนกิายชนิโตทมีคีวามเกา่แกนี่ถูกสรา้งขนึตังแตปี่ ค.ศ.1496
มาจากความเชอืและศรัทธา และสว่นหนงึในการปกป้องปกป้องปราสาทคมุาโมโ้ต ้(Kumamoto Castle) จากสงิชวัรา้ยทังปวง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
KUMAMOTO CASTLE HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
คาโกชมิา - สวนเซนกาเนน - ชอ้ปปิง AEON - แช่ออนเซ็น

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

08.30 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงคาโกชมิา เมอืงหลวง เมอืงศนูยก์ลาง และเมอืงทใีหญ่ทสีดุ ทางทศิตะวันตกฉียงใตข้องเกาะควิช ูคาโกชมิามชีอืเลน่อกีชอืวา่
“เนเปิลสแ์หง่ตะวันออก" ดว้ยลักษณะภมูศิาสตรข์องอ่าวทมีสีว่นคลา้ยกัน อากาศทรีอ้น และมภีเูขาไฟซะกรุะจมิะตังอยู่ใกลเ้มอืง

11.30 น.
นําทา่นชม สวนเซนกาเนน หรือ สวนไอโซเทเอน เป็นการจัดสวนสไตลญ์ปีุ่ น ตามทางชายฝังดา้นเหนือของตัวเมอืงคาโกชมิ่า



โดยมองเห็นอ่าวคาโกชมิ่ากับภเูขาไฟซากรุะจมิะ ทําใหไ้ดว้วิทสีวยงามมาก ภายในสวนยังรวมเอาสระน ้าํเล็ก  ๆธารน ้าํ ศาลเจา้
และทางเดนิใตร้่มเงาของป่าไผเ่อาไวด้ว้ย สวนนีสรา้งขนึตังแตส่มัยเอโดะ
ตรงสว่นกลางของสวนยังมคีฤหาสนข์องตระกลูไอโซะทสีรา้งพรอ้มกับสวน และยังคงสภาพเดมิมาจนถงึทกุวันนี เชญิชมิชาเขยีว
พรอ้มกับทานขนมญปีุ่ นในบรรยากาศสบาย  ๆหลังจากเดนิเลน่รอบสวนทถีูกโอบลอ้มไปดว้ยกลนิของพชืพันธุ์
คอืชว่งเวลาผอ่นคลายทแีสนยอดเยียม

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสู ่หา้งสรรพสนิคา้ AEON อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืหาของใชป้ระจําวันตา่ง  ๆทน่ีาใชใ้นสไตลญ์ปีุ่ นได ้รวมไปถงึเครืองสําอางแบรนด์
ญปีุ่ นตา่ง  ๆรวมไปถงึเครืองอุปโภค และบรโิภคชอืดังมากมาย ขนมขบเคยีว บะหมกีงึสําเร็จรูป ผงโรยขา้ว เครืองปรุงสําเร็จรูป ชา กาแฟ เบยีร์
แชมพ ูสบู ่ยาสฟัีน และของใชป้ระจําวันอนื  ๆอกีมากมายไดท้นีี

18.30 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ

ทพีกั
Kagoshima Sun Royal Hotel หรือเทยีบเทา่

ใหท้า่นได ้สมัผสักบัการอาบน้าํแรญ่ปีุ่ น เพอืเป็นการพักผอ่นจากการทไีดเ้หน็ดเหนือยกับการเดนิทางหรือทํากจิกรรมมาตลอดทังวัน
การแชน่ ้าํแร่ธรรมชาตเิป็นวัฒธรรมดังเดมิและเกา่แกข่องชาวญปีุ่ นมาชา้นาน จนปัจจบัุนยังคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่เนืองกันมาเป็นอย่างดี
และเป็นทรีูจั้กกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซงึเชอืวา่ชว่ยในเรืองการบํารุงการไหลเวยีนโลหติ

วนัท ี4
นงัเรอืเฟอรร์สีู ่ภเูขาไฟซากุระชมิะ - สปาซากุระจมิะ โยกนั นากซิะ - คาโกชมิา - ทะเลสาบอเิคดะ - ชมทุง่ดอกเรปซดี - อบิุซูก ิ-
อาบทรายรอ้น - แช่ออนเซ็น

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

08.30 น.
ออกเดนิทางสูท่า่เรือ นําทา่น นงัเรอืเฟอรร์ ีสู ่ภเูขาไฟซากุระชมิะ

นําทา่นชม ภเูขาไฟซากุระจมิะ จากจดุชมววิลาวาอารมิูระ
ตังอยู่บนเนนิซงึเป็นพนืททีเีกดิจากการสะสมของลาวาทไีหลออกมาจากการปะทคุรังใหญ่ของภเูขาไฟซากรุะจมิะ ลา่สดุเมอืปี 1914
ตรงจดุนีสามารถมองเห็นปากปลอ่งภเูขาไฟ และกลุม่ควันทลีอยอยู่เหนือยอดเขา รอบ  ๆจะมพีชืพันธุท์เีตบิโตอยู่แถบนีมากมาย
นอกจากนียังสามารถเดนิไปทางดา้นฝังภเูขาไฟ ซงึมทีางเดนิระยะ 1 กโิลเมตร เพอืใหช้มบรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มรอบ  ๆจดุชมววิแหง่นี
ถูกจัดใหเ้ป็นจดุชมววิแบบพาโนรามาทังภเูขาไฟ และอ่าวคนิโกะ โดยสามารถนังอยู่ในศาลาเล็ก  ๆก็เห็นไดท้กุมุมมองเลยทเีดยีว

ออกเดนิทางสู ่สวนลาวานากซิะ ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายใหเ้ทา้ไดม้แีรงเดนิตอ่ท ีสปาซากุระจมิะ โยกนั นากซิะ บอ่สปาเทา้รมิทะเล
ตังอยู่ในลานทตีกแตง่แบบเรียบงา่ย มทีางเดนิไม ้ศาลาเล็ก  ๆและจัดเกา้อไีวเ้พอืนังชมววิทะเล และเกาะซากรุะจมิะ
ในสว่นของบอ่ทําสปามคีวามยาวกวา่ 100 เมตร จากระเบยีงไมร้มิทะเลยาวไปถงึกลางสนามหญา้ และมหีลังคาเล็ก  ๆเป็นระยะๆ
โดยมนี ้าํพรุอ้นจากธรรมชาตไิหลเวยีนอยู่ตลอดเวลา นับวา่เป็นบอ่น ้าํสปาเทา้กลางแจง้ทยีาวทสีดุอกีแหง่หนงึของญปีุ่ น 

จากนันเดนิทางโดยเรือตอ่ไปยัง เมอืงคาโกชมิา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม ทะเลสาบอเิคดะ ทใีหญ่ทสีดุของควิช ูทมีคีวามกวา้ง 15 กโิลเมตร ความลกึ 233 เมตร เป็นทะเลสาบทมีสีคีราม
สามารถมองเห็นววิซตัสมึะ ฟจู ิหรือทเีรียกวา่ภเูขาไคมงดาเคะได ้มปีลาไหลตัวใหญ่ทมีลํีาตัวยาว 2 เมตร รอบตัวกวา้ง 50 เซ็นตเิมตรอาศัยอยู่
และยังเป็นทรีูจั้กในฐานะทะเลสาบของมอนสเตอร ์"อชิช"ี ตามตํานานพนืบา้นทลีอืกันวา่ มคีนเห็นสตัวน์ ้าํขนาดยักษ์ปรากฏตัวทนีี
แตไ่ม่มผีูใ้ดยืนยันวา่เรืองนีเป็นเรืองจรงิหรือไม่ แตรู่ปปันตัว "อสิซ"ี ก็ยังคงตังอยู่เพอืเป็นหลักฐานดังกลา่ว 

จากนันนําทา่นชม ทุง่ดอกเรปซดี(คาโนลา) ทปีลกูอยู่รอบๆทะเลสาบ



16.00 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงอบิุซูก ิเป็นเมอืงทอียู่ทางตอนใตข้องเมอืงคาโกชมิา มชีอืเสยีงในดา้นการอบทรายรอ้น พรอ้มเปิดประสบการณ์ใหม่กับการ
อาบทรายรอ้น (Black Sand Bath) ซงึมชีอืเสยีงมากของประเทศญปีุ่ น ทรายรอ้นทวีา่สคีอ่นจะออกสดํีา เนืองดว้ยกรด
กํามะถันจากน ้าํแร่ใตพ้นืดนิ อกีทังทา่นจะไดส้วมใสช่ดุยูคาตะในการอบทรายรอ้นอกีดว้ย
ซงึคณุสมบัตขิองการแชท่รายรอ้นจะชว่ยใหโ้ลหติหมุนเวยีนดขีนึ เพอืสขุภาพทดีี

18.30 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ

ทพีกั
Ibusuki Seaside Hotel หรือเทยีบเทา่

ใหท้า่นได ้สมัผสักบัการอาบน้าํแรญ่ปีุ่ น เพอืเป็นการพักผอ่นจากการทไีดเ้หน็ดเหนือยกับการเดนิทางหรือทํากจิกรรมมาตลอดทังวัน
การแชน่ ้าํแร่ธรรมชาตเิป็นวัฒธรรมดังเดมิและเกา่แกข่องชาวญปีุ่ นมาชา้นาน จนปัจจบัุนยังคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่เนืองกันมาเป็นอย่างดี
และเป็นทรีูจั้กกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซงึเชอืวา่ชว่ยในเรืองการบํารุงการไหลเวยีนโลหติ

วนัท ี5
อบิูซูก ิ- นงัรถไฟชนิคนัเซนสูโ่ทส ึ- ชอ้ปปิง โทสพึรเีมยีมเอาทเ์ล็ต - ฟคุโุอกะ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางไปยังสถานีรถไฟ เพอืเดนิทางสู ่เมอืงโทส ึโดย รถไฟชนิคนัเซน
เป็นรถไฟความเร็วสงูชนันําของโลกทเีชอืมระหวา่งเมอืงตา่งๆในญปีุ่ น แลน่ดว้ยความเร็วประมาณ 300 กโิลเมตรตอ่ชวัโมง

12.00 น.
นําทา่นไปชอ้ปปิง ณ โทสพึรเีมยีมเอาทเ์ล็ต ทนีีเป็นเอาทเ์ล็ตมอลลข์นาดใหญ่ซงึอาคารออกแบบในสไตลแ์คลฟิอรเ์นียใต ้
ทไีดรั้บความนยิมมากทสีดุในภมูภิาคควิช ูใหท้า่นสนุกสนานกับการเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคาลดพเิศษสดุ อาท ิAdidas,
Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ

เทยีง
**อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีวของทา่น**

16.30 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงฟคุโุอกะ ศนูยก์ลางแหง่การคมนาคมและธรุกจิตา่ง  ๆเมอืงทโีดง่ดังมาจากอุตสาหกรรม ผา้ไหม ฮากาตะโอริ
และตุก๊ตาดนิฮากาตะ

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีวของทา่น**

ทพีกั
Clio Court Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
ฟคุโุอกะ - อสิระชอ้ปปิง เดนิเลน่ชมเมอืง - กรุงเทพฯ

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

**ตลอดวนัเชญิทา่นอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรอืเดนิเลน่ ชอ้ปปิงในยา่นการคา้ตา่งๆ มหีวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนําแกท่า่น**

- ยา่นเท็นจนิ (Tenjin) อาจจะเป็นย่านทเีรียกวา่เป็นหัวใจของเมอืงฟคุโุอกะหรือเกาะควิชเูลยก็ได ้เรียกวา่เป็น Downtown Area
ของเมอืงฟคุโุอกะ โดยในบรเิวณนีจะมรีา้นรวง ถนนคนเดนิ และหา้งใหญ่  ๆมารวมตัวกันอยู่มากมาย
เรียกวา่ถา้ตังใจจะมาเดนิชอ้ปปิงซอืของกันจรงิ  ๆวันเดยีวก็ไม่พอ มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืหลากหลายชนดิ ตังแตเ่ครืองใชไ้ฟฟ้า เสอืผา้แบรนดเ์นม
หนังสอื เครืองสําอางคต์า่ง  ๆรวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย

- คาแนล ซติ ีฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ และรา้นอาหารขนาดใหญ่ตังอยู่รมิน ้าํ



ภายในมกีารขดุคลองใหไ้หลผา่นใจกลางหา้งแหง่นีดว้ย นอกจากนันยังมโีรงภาพยนตร ์โรงละคร รา้นตูเ้กมส ์รวมทังโรงแรมอกี 2 แหง่
ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นพนืทเีปิดโลง่  ๆกวา้ง  ๆมรีูปทรง และสสีนัทแีปลกตาเพอืใหไ้ดบ้รรยากาศทน่ีาตนืตาตนืใจ
ตรงกลางของคลองจําลองนีจะมกีารแสดงน ้าํพแุสงสเีสยีง ตังแตเ่ปิดจนปิด ทกุ  ๆครงึชวัโมง มรีา้นคา้มากกวา่ 250 รา้น ทังรา้นทมีเีฉพาะในญปีุ่ น
และรา้นมาจากตา่งประเทศ มรีา้นอาหารใหบ้รกิารหลากหลายแบบทังอาหารญปีุ่ น และอาหารชาตอินื  ๆในราคาทไีม่ไดแ้พงกวา่ขา้งนอกมากนัก
โดยเฉพาะทชีนั 5 จะมสีว่นทเีรียกวา่ ราเมน สเตเดยีม ทจีะมรีา้นราเมนทมีาจากสว่นตา่ง  ๆของประเทศญปีุ่ น
รวมทังราเมนสไตลฟ์คุโุอกะทเีรียกวา่ฮากาตะราเมนดว้ย

- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนชอ้ปปิงแบบมุงหลังคาทเีกา่แกท่สีดุของฟคุโุอกะ ตลอดทังสองขา้งทางเดนิยาว 400 เมตร
เต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่รอ้ยรา้น สนิคา้ก็มเีลอืกซอืมากมายประเภททังเสอืผา้ ของกนิ ของใช ้สว่นใหญ่จะเป็นสนิคา้ทัว  ๆไป
ทเีด็ดของทนีีคอืรา้นทมีสีนิคา้จากเตา้หู ้มทัีงมาสกเ์ตา้หูท้ขีนึชอืของทนีี และผลติภัณฑจ์ากเตา้หูแ้ท ้ๆ  ของฟคุโุอกะทตีอ้งลอง

- ชอ้ปขนมของฝากท ีสถาน ีHakata ใครทจีะหาซอืของฝาก หรือชมิของอร่อยแบบไม่ตอ้งเดนิทางไปไหนไกล ไปหากันไดท้สีถานี Hakata
ทตีกึ Deito ซงึเชอืมตอ่อยู่กับตัวสถานีเลย ตกึนีม ี3 ชนั คอืชนัใตด้นิ ชนั 1 และชนั 2 โดยรา้นขนม รา้นของฝากนานาชนดิจะอยู่ทชีนั 1
มทัีงโซนทเีรียกวา่ Hakata Souvenir Street บรเิวณนันยังมช็ีอปเล็ก  ๆอกีเพยีบมทัีงขนมหรือของฝากยอดฮติทัวๆไป ไม่วา่จะเป็น ช็อคโกแล็ต
คทิแคทรสตา่ง  ๆชาเขยีวและอนื  ๆอกีมากมาย - หรือจะตามเสยีง ดอง ดอง ดอง ดองก ีดองกโีฮเต ้...
เสยีงเพลงสไตลอ์นเิมะทเีปิดใหล้กูคา้คุน้หตูลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคณุลกูคา้ทมีาใชบ้รกิารของรา้นเป็นภาษาตา่ง  ๆถงึ 5
ภาษารวมถงึภาษาไทย เป็นเสยีงเพลงทเีป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับรา้น “ดองกโีฮเต”้ หรือทหีลาย  ๆคนเรียกกันวา่ รา้นดองก ีรา้นขายสนิคา้อุปโภค-
บรโิภคราคารวมภาษีแลว้สดุประหยัดของญปีุ่ น

หา้มพลาด!! ชอ้ปปิง Lucky BAG (ถุงนําโชค) จากรา้นคา้แบรนดต์า่งๆทจัีดสนิคา้ของเขารวมอยู่ในถุงใบเดยีว และจําหน่ายในราคาพเิศษสดุ
ซงึจะทําเฉพาะในชว่งปีใหม่ระหวา่งวันท ี1-3 มกราคมนีเทา่นัน

เทยีง
**อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งเต็มท*ี*

17.00 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิ

19.00 น.
เหนิฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิ TG 8109 Charter Flight ใชเ้วลาบนิ 5.30 ชวัโมง
(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

23.00 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี13 กันยายน 2562 เวลา 16:28 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั โดยสายการบนิไทย (TG)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั และประกนัภยัทุกแหง่

• คา่ทพีกั หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอืระดบัเดยีวกนั

• คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทไีดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์คีอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลอนัเนอืงจากอบุัตเิหต ุไวใ้นวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท

• น ้าํหนักกระเป๋า 40 กโิลกรมั สาํหรบัทนัีงชันธรุกจิ และน ้าํหนักกระเป๋า 30 กโิลกรมั สาํหรบัทนัีงชันประหยัด กรณนี ้าํหนักเกนิจากทกีาํหนด
ทางสายการบนิจะขอเรยีกเกบ็เงนิเพมิ

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการทัวร,์ คา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท  ์เป็นตน้

• คา่ปรบัสาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกาํหนดไว ้

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่, คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ทปิไกด ์และ คนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดนิทาง

• คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และคา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%

เงอืนไขการชําระเงนิ

• กรณุายนืยนัการเดนิทาง และชําระเงนิมดัจาํ ภายใน 48 ชวัโมงนบัจากการสํารองทนีงั ทา่นละ 10,000 บาท
และกรณุาสง่อเีมลหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทางเพอืทําการจองทนีงั ในกรณเีดนิทางชนัธรุกจิ มดัจาํทา่นละ 20,000 บาท

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็คา่ทัวรท์ังหมดกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 25 วัน

หมายเหตุ

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การจราจรตดิขดั

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากวา่มกีารนําสงิของผดิกฎหมาย หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ
กต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ หรอืโดนปฎเิสธการเขา้เมอืงทังในประเทศและตา่งประเทศ ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื
คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย หรอืเหตกุารณท์เีหนอืการณค์วบคมุ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม

**เมอืทา่นตกลงชําระคา่มดัจาํหรอืคา่ทวัรท์งัหมดแลว้ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทงัหมด**
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