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NT156
ทวัรญ์ปีุ่ น เกาะควิช ูฟกุโุอกะ นางาซาก ิเทศกาลประดบัไฟ ณ เฮา้สเ์ทนบอช 6 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 6 วัน 4 คนื ,

Nikko Huis Ten Bosch  , New Nagasaki Hotel  , BEPPUWAN Hotel & Resorts  , KUMAMOTO CASTLE HOTEL

ฟคุุโอกะ - หมูบ่า้น OTOP ยฟูอูนิ - เบปปุ - บ่อทะเลเดอืด - ชอ้ปปิงคาแนล ซติ ีฮากาตะ 
ชมยอดเขาไดเคนโบะ - คุมาโมโต ้- ปราสาทคุมาโมโต ้- เมอืงโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น

นงัเรอืเฟอรร์สีู ่ชมิาบาระ - ออนเซ็นเทา้ OBAMA ONSEN - นางาซาก ิ- โบสถโ์ออุระ 
คฤหาสนโ์กลฟ์เวอร ์- สวนสนัตภิาพ - ศาลเจา้ยโูทคุอนิาร ิ- เฮา้สเ์ทนบอช

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

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

วนัท ี2
ฟคุโุอกะ - หมูบ่า้น OTOP ยูฟอูนิ - เบปปุ - บอ่ทะเลเดอืด - แช่ออนเซ็น



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 ** 

จากนันนําทา่นสู ่หมูบ่า้นยูฟอูนิ หมู่บา้นเล็ก  ๆทตัีงอยู่บนทรีาบกลางหบุเขาของจังหวัดโออติะ บนเกาะควิชู

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Grilled Seafood

บา่ย
เชญิทา่นเดนิชม หมูบ่า้นยูฟอูนิ หมู่บา้นตน้แบบ OTOP ของญปีุ่ น ปัจจบัุนมนัีกทอ่งเทยีวเขา้มาถงึวันละ 11,000 คน
ภายในหมู่บา้นมรีา้นคา้การฝีมอืมากมาย ชมรา้นเครืองแกว้ รา้นขนมญปีุ่ นปรุงสด  ๆรอ้น  ๆและสะอาดสะอา้น และเลอืกซอืของทรีะลกึมากมาย
ชมทะเลสาบเกา่แกโ่บราณ ชมปลาพันธุท์หีายากนานาชนดิอยู่อาศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ
หา้มพลาด!! Milch Yufuin ชสีคัพ ทอีร่อยทสีดุในโลก / B Speak โรลเคก้ชอืดังของยูฟอูนิ /ทะเลสาบครินิโกะ

จากนันออกเดนิทางสู ่เมอืงเบปปุ 

ชม บอ่ทะเลเดอืด (Sea Hell) บอ่น ้าํรอ้นสฟ้ีาอมเขยีว ทไีดรั้บการยอมรับวา่เป็นบอ่น ้าํรอ้นทสีวยทสีดุในบรรดาบอ่น ้าํรอ้นแปลกในเมอืงนี
โดยจะปลอ่ยควันสขีาวพวยพุง่จากรอบบอ่ตลอดเวลา ซงึบอ่ทะเลเดอืดเกดิขนึภายหลังการระเบดิของภเูขาไฟเมอื 1,000 ปีกอ่น

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ

ทพีกั
BEPPUWAN Hotel & Resorts หรือเทยีบเทา่

ใหท้า่นได ้สมัผสักบัการอาบน้าํแรญ่ปีุ่ น เพอืเป็นการพักผอ่นจากการทไีดเ้หน็ดเหนือยกับการเดนิทางหรือทํากจิกรรมมาตลอดทังวัน
การแชน่ ้าํแร่ธรรมชาตเิป็นวัฒธรรมดังเดมิและเกา่แกข่องชาวญปีุ่ นมาชา้นาน จนปัจจบัุนยังคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่เนืองกันมาเป็นอย่างดี
และเป็นทรีูจั้กกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซงึเชอืวา่ชว่ยในเรืองการบํารุงการไหลเวยีนโลหติ

วนัท ี3
เบปปุ - ชมยอดเขาไดเคนโบะ - คมุาโมโต ้- ปราสาทคมุาโมโต ้(ดา้นนอก) - เมอืงโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

08.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิยอดเขาไดเคนโบะ ตังอยู่ ณ ความสงู 936 เมตรจากระดับน ้าํทะเล เป็นจดุชมววิทดีทีสีดุ
เป็นมุมทสีวยงามของภเูขาไฟอะโสะทใีหญ่ทสีดุ และววิเมอืงอะโสะทังเมอืง สามารถชมววิไดท้กุทศิทาง 360 องศา มรีา้นคา้ รา้นอาหาร
และคาเฟ่คอยใหบ้รกิารอกีดว้ย ปัจจบัุนเป็นภเูขาไฟทมีขีนาดใหญ่ทสีดุบนเกาะควิชดูว้ยเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 120 กโิลเมตร ความงามสะดดุตา
จนมผีูข้นานนามวา่เป็นภเูขาไฟฟจูลิกูท ี2 ของประเทศญปีุ่ น ผา่นชม ทุง่หญา้คซุาเซนร ิมลัีกษณะเป็นทุง่หญา้พนืราบ
รูปร่างสเีหลยีมทถีูกปกคลมุดว้ยตน้หญา้เขยีวขจ ีซงึเป็นทัศนียภาพทมีคีวามสวยงามมาก ซงึมพีนืทโีดยรวม 785,000 ตารางเมตร
มศีนูยก์ลางเป็นสระน ้าํขนาดใหญ่ โดยมมีา้ยืนเล็มหญา้อยู่รอบบรเิวณ ซงึเป็นภาพความงดงามตามธรรมชาตแิบบชนบท ถงึกับมนัีกประพันธ์
และนักเขยีนจํานวนมากแตง่โคลงกลอนเอาไว ้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบไกเ่ทอรยิากิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคมุาโมโต ้เมอืงทมีคีวามร่มรืนและเป็นจดุยุทธศาสตรท์สํีาคัญสมัยสงครามกลางเมอืงของญปีุ่ น (ค.ศ.1887)
และเป็นเมอืงปากประตอูุทยานแหง่ชาตอิะโสะ ซงึเป็นทตัีงของภเูขาไฟสองลกู คอื ภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟควิยวิ 



นําทา่นชม ปราสาทคมุาโมโต ้(ถ่ายรูปจากภายนอก) ตัวปราสาทตังตระหงา่นอยู่บนเนนิเขากลางเมอืงคมุาโมโต ้
ในสถาปัตยกรรมคลาสสกิทมีคีวามสวยงาม อายุกวา่ 420 ปี ภายในปราสาทมหีอ้งโถงเป็นทเีก็บสมบัต ิวัตถุมคีา่
รูปภาพปราสาทตา่งๆและไดรั้บฉายา "ปราสาทดํา" สรา้งขนึโดยขนุพลผูโ้ดง่ดัง คโิยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960
ภายในเปิดเป็นพพิธิภัณฑแ์สดงวัตถุโบราณ 

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

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

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร แบบยากนิกิุ

ทพีกั
Kumamoto Castle หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
คมุาโมโต ้- นงัเรอืเฟอรร์สีู ่ชมิาบาระ - ออนเซ็นเทา้ OBAMA ONSEN - นางาซาก ิ- โบสถโ์ออรุะ (ภายนอก) - คฤหาสนโ์กลฟ์เวอร ์-
สวนสนัตภิาพ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

08.00 น.
เช็คเอา้ทจ์ากโรงแรมทพัีก

จากนันเดนิทางสู ่ทา่เรอืเมอืงคมุาโมโต้

09.25 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงชมิาบาระ เมอืงแหง่ปลาคารฟ์ของญปีุ่ น เป็นเมอืงทอ่งเทยีวทอีุดมไปดว้ยแหลง่น ้าํใตด้นิ โดย เรอืเฟอรร์ี
เรือเดนิสมุทรขนาดใหญ่ สามารถบรรทกุรถยนตไ์ดนั้บสบิคันขา้มทะเล ระหวา่งทางทา่นจะเพลดิเพลนิกับการใหอ้าหารฝงูนกนางนวลจํานวนมาก
ทบีนิตามมาสง่ทา่น

11.15 น
สมัผัสประสบการณ์ ออนเซ็นแช่เทา้ ทยีาวทสีดุในญปีุ่ น ณ OBAMA ONSEN-HOT FOOT 105
ผอ่นคลายใหเ้ทา้ไดม้แีรงเดนิตอ่ก็ตอ้งมาแชอ่อนเซ็นเทา้ มทีนัีงไวสํ้าหรับแชน่ ้าํแร่ยาวถงึ 105 เมตร พรอ้มกับชมววิทสีวยงาม
หรือจะเดนิไปบนทางเดนิคอนกรีตพนืขรุขระทตัีงใจทําขนึสําหรับนวดเทา้ มนี ้าํรอ้นอุณหภมู ิ40 องศาเซลเซยีส เดนิไปก็ไดน้วดเทา้ไปดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ออกเดนิทางสู ่เมอืงนางาซาก ิเมอืงเกา่แกอั่นทรงคณุคา่ทางประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงทา่ทางการคา้
จดุแรกเรมิทอีารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ไดแ้พร่เขา้สูป่ระเทศญปีุ่ นเมอือดตี

นําชม คฤหาสนโ์กลฟ์เวอร ์สไตลย์ุโรปทสีรา้งโดย Mr. Thomas Glover
ดว้ยความชนืชอบบรรยากาศความสวยงามของเมอืงนางาซากแิตยั่งคงความเป็นอยู่แบบสกอตแลนด ์จงึไดค้ดิรเิรมิในการสรา้งคฤหาสนส์ไตลย์ุโรป
ขนึมาในปี ค.ศ. 1863 จนไดรั้บ รางวัล Second Class Order of the Rising Sun ในสมัยนัน 

แวะถ่ายรูป (ภายนอก) ของ โบสถโ์ออรุะ (Oura Catholic Church) ตังอยู่ใกลก้ับสวนโกลฟ์เวอร ์(Glover Garden)
เป็นโบสถค์รสิตศาสนานกิายคาทอลกิ สรา้งขนึในชว่งปี ค.ศ. 1863 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1867 ซงึเป็นปีสดุทา้ยของสมัยเอโดะ
นับไดว้า่เป็นโบสถท์มีอีายุเกา่แกม่ากทสีดุในประเทศญปีุ่ นและยังไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตทิมีคีวามเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเพยีงแหง่เดยีวในญปีุ่ นอกีดว้ย

นําทา่นชม สวนสนัตภิาพ สรา้งขนึเพอืระลกึถงึเหตกุารณ์การทงิระเบดิปรมาณู เตอืนใจชาวนางาซากิ



ใหร้ะลกึถงึเหตกุารณ์เมอืครังสงครามโลกครัง ท ี2 ในวันท ี9 สงิหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแหง่นี ไดส้รา้งอนุสาวรียร์ูปแบบตา่งๆ
เพอืแสดงใหเ้ห็นถงึสญัลักษณ์แหง่สนัตภิาพ และความสงบสขุของมนุษยชาต ิอกีทังยังมนี ้าํพ ุและแผน่ศลิาหนิสดํีา
ทสีรา้งขนึเพอืไวอ้าลัยแดผู่เ้คราะหร์า้ยทเีสยีชวีติ เนืองจากระเบดิปรมาณู และน ้าํพนีุสรา้งเพอืไวอ้าลัยแดผู่ท้ขีาดน ้าํ
ภายหลังจากทังเมอืงเต็มไปดว้ยกัมมันตภาพรังสี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร แบบชาบู ชาบู

ทพีกั
New Nagasaki Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
นางาซาก ิ- ศาลเจา้ยูโทคอุนิาร ิ- เฮา้สเ์ทนบอช - ฉลองเทศกาลปีใหม ่2020

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

08.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ยูโทคอุนิาร ิ(Yutoku Inari Shrine) ศาลเจา้เกา่แกข่องเมอืงซากะ(Saga) ทมีอีายุหลายรอ้ยปี
โดยศาลเจา้แหง่นีเป็นทปีระทับของเทพเจา้ศักดสิทิธ ิสรา้งขนึในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจา้นกิายชนิโตประจําตระกลูนาเบะชมิะผูป้กครองเมอืงซากะ
ในสมัยเอโตะ เป็นศาลเจา้อนิารทิใีหญ่และสําคัญเป็นอันดับ 3 ของประเทศญปีุ่ น
เชอืกันวา่ศาลเจา้แหง่นีเป็นทปีระทับของเทพเจา้ศักดสิทิธทิปีระชาชนชาวญปีุ่ นตา่งเคารพและนยิมมาสกัการะขอพรเกยีวกับความสําเร็จดา้นธรุกจิ
และความปลอดภัย โดยดา้นบนของศาลเจา้แหง่นี เป็นจดุชมววิทสีวยงามอกีแหง่หนงึ จงึไดถู้กนํามาใชเ้ป็นฉากในละครหลายเรือง
รวมถงึละคนไทยชอืดังอย่างเรืองกลกโิมโนอกีดว้ย

11.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่เฮา้สเ์ทนบอช หมู่บา้นฮอลแลนดแ์หง่เดยีวของญปีุ่ น

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์

บา่ย
เชญิทา่นเพลดิเพลนิกับ เฮา้สเ์ทนบอช หรือ “หมูบ่า้นฮอลแลนด”์ ของประเทศญปีุ่ น
ทนีีไดร้วบรวมสถาปัตยกรรมและศลิปกรรมขนานแทข้องฮอลแลนด(์เนเธอรแ์ลนด)์ และชาวดัชทไ์วด้ว้ยกัน ใหท้า่นไดถ้่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ
อาท ิกังหันแบบฮอลแลนด ์ทุง่ดอกไมต้า่ง  ๆไม่วา่จะเป็นทุง่ดอกทวิลปิ,ทุง่ดอกกหุลาบ,ลอ่งเรือชมบรรยากาศของเฮา้สเ์ทนบอชไดอ้ย่างสบายใจ
หรือทา่นทชีอบความตนืเตน้เชญิทสีวนสนุกเฮา้สเ์ทนบอช ทแีบง่ออกเป็นโซนตา่ง  ๆ6 โซนคอื Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht,
Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มกีจิกรรมตา่งๆทน่ีาสนใจ เชน่ พพิธิภัณฑห์มเีท็ดด,ี โรงภาพยนตรแ์บบ 4-5 มติหิลายโรง,
พพิธิภัณฑศ์ลิปะ, ลอ่งเรือไปตามคลองทยีาวกวา่ 6 กโิลเมตร, ชมเมอืงสไตลย์ุโรป, ขจัีกรยานชมเมอืง และลอ่งเรือโจรสลัดของการต์นูดัง One
Piece (รวมบัตรผา่นประต ูและเลน่เครืองเลน่ไดไ้ม่จํากัด / 1 Day Passport)

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีวของทา่น**

ทพีกั
Nikko Huis Ten Bosch หรือเทยีบเทา่

ใหท้า่นได ้สมัผสักบัการอาบน้าํแรญ่ปีุ่ น เพอืเป็นการพักผอ่นจากการทไีดเ้หน็ดเหนือยกับการเดนิทางหรือทํากจิกรรมมาตลอดทังวัน
การแชน่ ้าํแร่ธรรมชาตเิป็นวัฒธรรมดังเดมิและเกา่แกข่องชาวญปีุ่ นมาชา้นาน จนปัจจบัุนยังคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่เนืองกันมาเป็นอย่างดี
และเป็นทรีูจั้กกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซงึเชอืวา่ชว่ยในเรืองการบํารุงการไหลเวยีนโลหติ

วนัท ี6
เฮา้สเ์ทนบอช - ชอ้ปปิงคาแนล ซติ ีฮากาตะ - ฟคุโุอกะ - กรุงเทพฯ

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

10.00 น.
ออกเดนิทางสู ่คาแนลซติ ีอสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชอ้ปปิงตามอัธยาศัย 



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 16:51 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**


	NT156
	ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชู ฟุกุโอกะ นางาซากิ เทศกาลประดับไฟ ณ เฮ้าส์เทนบอช 6 วัน 4 คืน (TG)
	กำหนดการเดินทาง
	รายละเอียดการเดินทาง
	อัตราค่าบริการทัวร์ญี่ปุ่น
	เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ญี่ปุ่น



