ใบอนุญาตฯ 11/09867

เน็ก ซ์ทั วร์ .คอม โดย
บร ิษั ท เน็ ก ซ์ บุ๊ค กิง จํา กั ด
เลขที 300/50 ถนนนวมิน ทร์ แขวงนวมิน ทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

Tel : 081-343-6566 , 063-969-6566 , 081-873-6566 (ทุก วั น)
02-379-2959 (จ-ส) Fax: 02-379-1163 (อั ตโนมั ติ)
Line ID : @nexttour , e-mail : info@nexttour.com
Website : https://www.nexttour.com/

NT617
ทัวร์ญีปุน เกาะคิวชู ฟุ คุโอกะ ชมวิวภูเขาไฟซากุระจิมา 360 องศา 6 วัน 4 คืน (TG)
ทัว ร์ญ ีปุน , 6 วั น 4 คืน , 27 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563

KUMAMOTO CASTLE HOTEL

, Ibusuki Seaside Hotel

, Kagoshima Sun Royal Hotel

, Clio Court Hotel

ฟุ คุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟู - สวนซุยเซนจิ - ปราสาทคมุ าโมโต้ - เมืองโบราณ Sakurano Baba Josaien
คาโกชิมา - สวนเซนกาเนน - ภูเขาไฟซากุระชิมะ - สปาซากุระจิมะ โยกัน นากิซะ - คาโกชิมา
ชมทุ่งดอกเรปซีด - อิบุซูกิ - นังรถไฟชินคันเซนสู่โทสึ - ช้อปปงโทสึพรีเมียมเอาท์เล็ต - ทะเลสาบอิเคดะ

กําหนดการเดินทาง
ธั นวาคม 2562
27 ธ.ค.-1 ม.ค.

รายละเอียดการเดินทาง
วัน ที 1
กร ุ ง เทพมหานคร
21.00 น.
พร้อมกันที ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ชัน 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ น ไทย (TG)
เจ้าหน้าทีฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง
วัน ที 2

กร ุ ง เทพฯ - ฟุ ค ุโ อกะ - ศาลเจ้า ดาไซฟู - สวนซ ุย เซนจ ิ - ปราสาทคุ ม าโมโต้ ( ด้ านนอก ) - เมื อ งโบราณ Sakurano Baba
Josaien
00.50 น.
ออกเดินทางสู่ เมือ งฟุ ค ุโ อกะ โดย สายการบิ น ไทย เทียวบินที TG 8106 Charter Flight ใช้เวลาบิน 5.30 ชัวโมง
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
08.20 น.
ถึง สนามบิน เมือ งฟุ ค ุโ อกะ เมืองทีใหญ่ทีสุดบนเกาะคิว ชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญีปุน เปนเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์
(เวลาท้องถินเร็ว กว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง กรุณาปรับนา ิกาของท่านให้เปนเวลาท้องถิน เพือความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังผ่านการตรวจตราหนังสือเดินทางและพิธีการศุล กากรเรียบร้อยแล้ว
** สํา คั ญมาก !! ประเทศญีปุ นไม่อ นุญ าตให้น ํา อาหารสด จํา พวก เนือสัต ว์ พื ช ผั ก ผลไม้ เข้ า ประเทศ
หากฝาฝนมีโ ทษปรับ และจับ **
ออกเดินทางสู่ ตํา บลดาไซฟุ ทีมีอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์เหลืออยู่ให้ชมมากมาย
นําท่านชม ศาลเจ้า ดาไซฟู วั ดชนิ โตเกา่ แก่ และมีชือเสียงทีสุด สร้างขึนเมือป ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE SUGAWARA
เปนทีสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากราบไหว้ขอพรเพือการศึกษา
ชาวญีปุนทีไปนมัสการขอพรนันจะต้องมีพิธีการตังแต่ล ้างมือในบ่อนาให้สะอาด จากนันก็จะใช้เหรียญ 5 เยน ซึงมีร ูตรงกลาง
โยนลงไปตรงบ่อด้านหน้าของเทพเจ้า พนมมือไหว้ พร้ อมกับตบมือ 3 ครังแล้ว ก้มลงกราบ เปนอันเสร็จพิธี
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร แบบเซ็ท ญีปุ น
บ่ า ย
ออกเดินทางสู่ เมื อ งคุ ม าโมโต้ เมืองทีมีความร่มรืน และเปนจุดยุทธศาสตร์ทีสําคัญ สมัยสงครามกลางเมืองของญีปุน (ค.ศ.1887)
และเปนเมืองปากประตูสู่อุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึงเปนทีตังของภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิว ยิว
นําชม สวนซ ุย เซนจ ิ สวนสไตล์ญ ีปุนขนานแท้ทีมีชือเสียงโด่งดังทีสุดของจังหวัด คุมาโมโต้ ด้ว ยรูปแบการตกแต่งอย่างงดงามที ลงตัว
ภายในมีทังสถานที สิงปลูกสร้างต่างๆ รวมไปถึงย่อส่ว นสถานทีทีมีเชือเสียงของญีปุน ไม่ว ่าจะเปน ภูเขาไฟฟู จิ ทะเลสาบบิว ะ ศาลาไม้
และสะพานหิน อีกทังยังมีสัตว์น่ารักๆ อย่างเชน่ นกกระเร ียน หงส์ และปลาคาร์ ฟ ให้ได้เห็นอยู่บริเวณบ่อนาทีอยู่ภายในสวนอีกด้ว ย
15.30 น.
นําท่านชม ปราสาทคุ ม าโมโต้ (ถ่ายรูปจากภายนอก) ตัว ปราสาทตังตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมืองคุมาโมโต้
ในสถาปตยกรรมคลาสสิกทีมีความสวยงาม อายุกว ่า 420 ป ภายในปราสาทมีห้องโถงเปนทีเก็บสมบัติ วั ตถุมีค่า รูปภาพปราสาทต่างๆ
และได้รั บฉายา ปราสาทดํา สร้างขึนโดยขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในป ค.ศ. 1960 ภายในเปดเปนพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณ
นําชม เมื อ งโบราณซากุ ร ะโนะบาบะ โจไซเอ น็ (Sakurano Baba Josaien) บร เิ วณเชงิ เขาของปราสาท
ออกแบบและตกแต่งสไตล์ ย้อนยุคให้เข้ากับบรรยากาศเมืองเก่า ซึงจะมีร ้านค้าจําหน่ายของทีระลึก ขนมขึนชือของเมืองคุมาโมโต้
และร้ านอาหารต่างๆ มากมาย
หากมีเวลานําชม ศาลเจ้ า คุ ม าโมโต้ อ นิ าร ิ (Kumamoto Inari Shrine) ศาลเจ้าของนิกายชินโตทีมีความเก่าแก่นีถูกสร้างขึนตังแต่ป
ค.ศ.1496 มาจากความเชือและศรัทธา และส่ว นหนึงในการปกปองปกปองปราสาทคุมาโม้โต้ (Kumamoto Castle) จากสิงชัวร้ายทังปวง
คา
รั บประทานอาหารคา ณ ภัตตาคาร
ทีพั ก
KUMAMOTO CASTLE HOTEL หร ือเทียบเท่า
วัน ที 3
คาโกช ิม า - สวนเซนกาเนน - ช้อ ปป ง AEON - แช ่อ อนเซ ็น
07.00 น.
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.

ออกเดนิ ทางสู่ เมื อ งคาโกช ิม า เมืองหลวง เมืองศูนย์กลาง และเมืองทีใหญ่ทีสุด ทางทิศตะวั นตกฉยี งใต้ของเกาะคิว ชู คาโกชิมามีชือเล่นอีกชือว่า
“เนเปลส์แห่งตะวันออก" ด้ว ยลักษณะภูมิศาสตร์ของอ่าวทีมีส่ว นคล้ายกัน อากาศทีร้อน และมีภูเขาไฟซะกุร ะจิมะตังอยู่ใกล้เมือง
11.30 น.
นําท่านชม สวนเซนกาเนน หร ือ สวนไอโซเทเอน เปนการจัดสวนสไตล์ญ ีปุน ตามทางชายฝงด้านเหนือของตัว เมืองคาโกชิม่า
โดยมองเห็นอา่ วคาโกชมิ ่ากับภูเขาไฟซากุร ะจมิ ะ ทําให้ได้ว ิว ทีสวยงามมาก ภายในสวนยังรวมเอาสระนาเล ็กๆ ธารนา ศาลเจ้า
และทางเดินใต้ร ่มเงาของปาไผ่เอาไว้ด้ว ย สวนนีสร้างขึนตังแต่สมัยเอโดะ ตรงส่ว นกลางของสวนยังมีคฤหาสน์ของตระกูล ไอโซะทีสร้างพร้อมกับสวน
ิ ชมิ ชาเขยี ว พร้อมกับทานขนมญีปุนในบรรยากาศสบายๆ
และยังคงสภาพเดิมมาจนถึงทุกวันนี เชญ
หลังจากเดินเล่นรอบสวนทีถูกโอบล้อมไปด้ว ยกลินของพืชพันธุ์ คือช่ว งเวลาผ่อนคลายทีแสนยอดเยียม
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร
บ่ า ย
นําท่านสู่ ห้ างสรรพสิ น ค้ า AEON อิสระให้ท่านได้เลือกซือหาของใช้ประจําวันต่างๆ ทีน่าใช้ในสไตล์ญ ีปุนได้ รวมไปถึงเครืองสําอางแบรนด์
ญีปุนต่างๆ รวมไปถึงเครืองอุปโภค และบริโภคชือดังมากมาย ขนมขบเคียว บะหมีกึงสําเร็จรูป ผงโรยข้าว เครืองปรุงสําเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์
แชมพู สบู่ ยาสีฟน และของใช้ประจําวันอืนๆ อีกมากมายได้ทีนี
18.30 น.
รั บประทานอาหารคา ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ
ทีพั ก
Kagoshima Sun Royal Hotel หร ือเทียบเท่า
ให้ท่านได้ สัม ผัส กับ การอาบนาแร่ญ ีปุ น เพือเปนการพักผ่อนจากการทีได้เหน็ดเหนือยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทังวัน
การแช่นาแร่ธรรมชาติเปนวัฒธรรมดังเดิมและเก่าแก่ของชาวญีปุนมาช้านาน จนปจจุบันยังคงได้ร ับการรักษาและสืบทอดต่อเนืองกันมาเปนอย่างดี
และเปนทีรู้จักกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซึงเชือว่าช่ว ยในเรืองการบํารุงการไหลเวียนโลหิต
วัน ที 4
นังเรือ เฟอร์ร ีสู่ ภู เ ขาไฟซากุ ร ะช ิม ะ - สปาซากุ ร ะจ ิม ะ โยกั น นากิ ซ ะ - คาโกช ิม า - ทะเลสาบอ ิเ คดะ - ชมทุ่ ง ดอกเรปซ ีด - อ ิบุ ซ ูกิ อาบทรายร้ อน - แช ่อ อนเซ ็น
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.
ออกเดินทางสู่ท่าเร ือ นําท่าน นังเรือ เฟอร์ร ี สู่ ภู เ ขาไฟซากุ ร ะช ิม ะ
นําท่านชม ภู เ ขาไฟซากุ ร ะจ มิ ะ จากจดุ ชมว วิ ลาวาอาร มิ ูร ะ
ตังอยู่บนเนินซึงเปนพืนทีทีเกิดจากการสะสมของลาวาทีไหลออกมาจากการปะทุครังใหญ่ของภูเขาไฟซากุร ะจิมะ ล่าสุดเมือป 1914
ตรงจุดนีสามารถมองเห็นปากปล่องภูเขาไฟ และกลุ่มควันทีลอยอยู่เหนือยอดเขา รอบๆ จะมีพืชพันธุ์ทีเติบโตอยู่แถบนีมากมาย
นอกจากนียังสามารถเดินไปทางด้านฝงภูเขาไฟ ซึงมีทางเดินระยะ 1 กิโลเมตร เพือให้ชมบรรยากาศ และสภาพแวดล้ อมรอบๆ จุดชมวิว แห่งนี
ถูกจัดให้เปนจุดชมวิว แบบพาโนรามาทังภูเขาไฟ และอา่ วคินโกะ โดยสามารถนังอยู่ในศาลาเล็กๆ ก็เห็นได้ทุกมุมมองเลยทีเดียว
ออกเดนิ ทางสู่ สวนลาวานากิ ซ ะ ให้ท่านได้ผ่อนคลายให้เท้าได้มีแรงเดินต่อที สปาซากุ ร ะจ ิม ะ โยกั น นากิ ซ ะ บ่อสปาเท้าร ิมทะเล
ตังอยู่ในลานทีตกแต่งแบบเรียบง่าย มีทางเดินไม้ ศาลาเล ็กๆ และจัดเก้าอีไว้เพือนังชมวิว ทะเล และเกาะซากุร ะจมิ ะ
ในส่ว นของบ่อทําสปามีความยาวกว ่า 100 เมตร จากระเบียงไม้ร ิมทะเลยาวไปถึงกลางสนามหญ้ า และมีหลั งคาเล ็กๆ เปนระยะๆ
โดยมีนาพุ ร ้อนจากธรรมชาติไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา นับว่าเปนบ่อนาสปาเท้ากลางแจ้งทียาวทีสุดอีกแห่งหนึงของญีปุน
จากนันเดินทางโดยเรือต่อไปยัง เมื อ งคาโกช ิม า
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร
บ่ า ย
นําท่านชม ทะเลสาบอ ิเ คดะ ทีใหญ่ทีสุดของคิว ชู ทีมีความกว้าง 15 กิโลเมตร ความล ึก 233 เมตร เปนทะเลสาบทีมีสีคราม
สามารถมองเห็นว ิว ซัตสึมะ ฟู จิ หรือทีเรียกว่าภูเขาไคมงดาเคะได้ มีปลาไหลตัว ใหญ่ทีมีล ําตัว ยาว 2 เมตร รอบตัวกว้ าง 50 เซ็นติเมตรอาศัยอยู่
และยังเปนทีรู้จักในฐานะทะเลสาบของมอนสเตอร์ "อิชชี" ตามตํานานพืนบ้านทีลือกันว่า มีคนเห็นสัตว์นาขนาดยักษ์ปรากฏตัว ทีนี

แต่ไม่มีผู้ใดยืนยันว่าเรืองนีเปนเรืองจริงหรือไม่ แต่ร ูปปนตัว "อิสซี" ก็ยังคงตังอยู่เพือเปนหลักฐานดังกล่าว
จากนันนําท่านชม ทุ่ ง ดอกเรปซ ีด ( คาโนลา ) ทีปลูกอยู่ร อบๆทะเลสาบ
16.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมื อ งอ ิบุ ซ ูกิ เปนเมืองทีอยู่ทางตอนใต้ของเมืองคาโกชิมา มีชือเสียงในด้านการอบทรายร้อน พร้อมเปดประสบการณ์ใหม่กับการ
อาบทรายร้ อน (Black Sand Bath) ซึงมีชือเสียงมากของประเทศญีปุน ทรายร้อนทีว่าสีค่อนจะออกสีดํา เนืองด้ว ยกรด
กํามะถันจากนาแร่ใต้พืนดิน อีกทังท่านจะได้สวมใส่ชุดยูคาตะในการอบทรายร้อนอีกด้ว ย
ซึงคุณสมบัติของการแช่ทรายร้อนจะช่ว ยให้โลหิตหมุนเวียนดีขึน เพือสุขภาพทีดี
18.30 น.
รั บประทานอาหารคา ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ
ทีพั ก
Ibusuki Seaside Hotel หร ือเทียบเท่า
ให้ท่านได้ สัม ผัส กับ การอาบนาแร่ญ ีปุ น เพือเปนการพักผ่อนจากการทีได้เหน็ดเหนือยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทังวัน
การแช่นาแร่ธรรมชาติเปนวัฒธรรมดังเดิมและเก่าแก่ของชาวญีปุนมาช้านาน จนปจจุบันยังคงได้ร ับการรักษาและสืบทอดต่อเนืองกันมาเปนอย่างดี
และเปนทีรู้จักกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซึงเชือว่าช่ว ยในเรืองการบํารุงการไหลเวียนโลหิต
วัน ที 5
อ ิบู ซ ูกิ - นังรถไฟชิน คัน เซนสู่โ ทสึ - ช้อ ปป ง โทสึพ รีเ มียมเอาท์เ ล็ต - ฟุ ค ุโ อกะ
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางไปยังสถานีร ถไฟ เพือเดินทางสู่ เมื อ งโทสึ โดย รถไฟช ิน คั นเซน
เปนรถไฟความเร็ว สูงชันนําของโลกทีเชือมระหว่างเมืองต่างๆในญีปุน แล ่นด้ว ยความเร ็ว ประมาณ 300 กิโลเมตรต่อชัวโมง
12.00 น.
นําท่านไปช้อปปง ณ โทสึพ รีเ มียมเอาท์เ ล็ต ทีนีเปนเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซึงอาคารออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้
ทีได้ร ับความนิยมมากทีสุดในภูมิภาคคิว ชู ให้ท่านสนุกสนานกับการเลือกซือสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษสุด อาทิ Adidas, Burberry,
Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ
เทียง
** อ ิส ระอาหารกลางวั น ตามอัธ ยาศั ย เพื อความสะดวกในการท่อ งเทียวของท่า น **
16.30 น.
ออกเดินทางสู่ เมือ งฟุ ค ุโ อกะ ศูนย์กลางแห่งการคมนาคมและธุร กิจต่างๆ เมืองทีโด่งดังมาจากอุตสาหกรรม ผ้าไหม ฮากาตะโอร ิ
และตุ๊กตาดินฮากาตะ
คา
** อ ิส ระอาหารค า ตามอัธ ยาศั ย เพื อความสะดวกในการท่อ งเทียวของท่า น **
ทีพั ก
Clio Court Hotel หร ือเทียบเท่า
วัน ที 6
ฟุ ค ุโ อกะ - อิส ระช้อ ปป ง เดิ น เล ่ น ชมเมื อ ง - กร ุ ง เทพฯ
08.00 น.
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** ตลอดวัน เชิญ ท่า นอิส ระพั ก ผ่อ นตามอัธ ยาศั ย หรือ เดิน เล่น ช้อ ปป งในย่า นการค้า ต่า งๆ มี หั วหน้ าทั วร์ ให้ คํา แนะนํา แก่ ท่ า น **
- ย่ า นเท็ น จ ิน (Tenjin) อาจจะเปนย่านทีเรียกว่าเปนหัว ใจของเมืองฟุ คุโอกะหรือเกาะคิว ชูเลยก็ได้ เรียกว่าเปน Downtown Area
ของเมืองฟุ คุโอกะ โดยในบริเวณนีจะมีร ้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย
เรียกว่าถ้าตังใจจะมาเดินช้อปปงซือของกันจริงๆ วั นเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้เลือกซือหลากหลายชนิด ตังแต่เครืองใช้ไฟฟา เสือผ้าแบรนด์เนม

หนังสือ เครืองสําอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้ านอาหารอกี มากมาย
- คาแนล ซิต ี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เปนศูนย์ร วมร้านค้า และร้านอาหารขนาดใหญ่ตังอยู่ร ิมนา
ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนีด้ว ย นอกจากนันยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้ านตู้เกมส์ รวมทังโรงแรมอีก 2 แห่ง
ถูกออกแบบมาให้เปนพืนทีเปดโล่งๆ กว้ างๆ มีร ูปทรง และสีสันทีแปลกตาเพือให้ได้บรรยากาศทีน่าตืนตาตืนใจ
ตรงกลางของคลองจําลองนีจะมีการแสดงนาพุ แสงสีเสียง ตังแต่เปดจนปด ทกุ ๆ ครึงชัวโมง มีร้ านค้ามากกว ่า 250 ร้ าน ทังร้านทีมีเฉพาะในญีปุน
และร้ านมาจากต่างประเทศ มีร ้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทังอาหารญีปุน และอาหารชาติอืนๆ ในราคาทีไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก
โดยเฉพาะทีชัน 5 จะมีส่ว นทีเรียกว่า ราเมน สเตเดียม ทีจะมีร ้านราเมนทีมาจากส่ว นต่างๆ ของประเทศญีปุน
รวมทังราเมนสไตล์ฟุคุโอกะทีเรียกว่าฮากาตะราเมนด้ว ย
- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปงแบบมุงหลังคาทีเก่าแก่ทีสุดของฟุ คุโอกะ ตลอดทังสองข้างทางเดินยาว 400 เมตร
เต็มไปด้ว ยร้ านค้ากว ่าร้ อยร้ าน สินค้าก็มีเลือกซือมากมายประเภททังเสือผ้า ของกิน ของใช้ ส่ว นใหญ่จะเปนสินค้าทัวๆ ไป
ทีเด็ดของทีนีคือร้านทีมีสินค้าจากเต้าหู้ มีทังมาสก์เต้าหู้ทีขึนชือของทีนี และผล ิตภัณฑ์จากเต้าหู้แท้ๆ ของฟุ คุโอกะทีต้องลอง
- ช้อ ปขนมของฝากที สถานี Hakata ใครทีจะหาซือของฝาก หร อื ชมิ ของอร อ่ ยแบบไมต่ ้ องเดนิ ทางไปไหนไกล ไปหากันได้ทีสถานี Hakata ทีตึก
Deito ซึงเชือมต่ออยู่กับตัว สถานีเลย ตึกนีมี 3 ชัน คือชันใต้ดิน ชัน 1 และชัน 2 โดยร้ านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ทีชัน 1 มีทังโซนทีเรียกว่า
Hakata Souvenir Street บริเวณนันยังมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีทังขนมหรือของฝากยอดฮิตทัวๆไป ไม่ว ่าจะเปน ชอ็ คโกแล ็ต คิทแคทรสต่างๆ
ชาเขียวและอืนๆ อกี มากมาย - หร ือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี ดองกีโฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิเมะทีเปดให้ล ูกค้าคุ้นหูตลอดเวลา
สลับกับประกาศขอบคุณลูกค้าทีมาใช้บริการของร้านเปนภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เปนเสียงเพลงทีเปนเอกลักษณ์เฉพาะกับร้าน
“ดองกีโฮเต้” หรือทีหลายๆ คนเร ียกกันว ่า ร้านดองกี ร้ านขายสินค้าอปุ โภค-บริโภคราคารวมภาษีแล้ว สุดประหยัดของญีปุน
ห้ามพลาด!! ช้อปปง Lucky BAG (ถงุ นําโชค) จากร้านค้าแบรนด์ต่างๆทีจัดสินค้าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจําหน่ายในราคาพิเศษสุด
ซึงจะทําเฉพาะในช่ว งปใหม่ร ะหว่างวันที 1-3 มกราคมนีเท่านัน
เทียง
** อ ิส ระอาหารกลางวั น ตามอัธ ยาศั ย เพื อให้ท ่า นได้ช ้อ ปป งอย่า งเต็ม ที**
17.00 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบิ น
19.00 น.
เหินฟากลับสู่ กร ุ ง เทพฯ โดย สายการบิ น ไทย เทียวบิน TG 8109 Charter Flight ใช้เวลาบิน 5.30 ชัวโมง
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
23.00 น.
ถึง สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ โดยสวั สดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการทัว ร์ญีปุ น
27 ธัน วาคม 2562-1 มกราคม 2563

ว่าง

฿62,900

NT617-39462 : ทัว ร์ญ ีปุน เกาะคิว ชู ฟุ คุโอกะ ชมว ิว ภูเขาไฟซากุร ะจมิ า 360 องศา 6 วั น 4 คืน (TG)
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-5 ป พั กกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
เด็กอายุ 6-11 ป พั กกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
พั กเดียว เพิ มท่านละ

กรณีต้องการเดินทางโดยทีนังชันธุร กิจ ราคาเพิมท่านละ 25,000 บาท

ข้อมูล ทัว ร์อัปเดทเมือ :
วันศุกร์ที 13 กันยายน 2562 เวลา 16:28 น.

฿62,900
฿49,900
฿61,900
฿9,500

เงือนไขการให้บ ริการทัว ร์ญีปุ น
อั ตราค่าบริการรวม
• ค่าตัวเครืองบินไป-กลั บ โดยสายการบินไทย (TG)
• ค่าภาษี สนามบิน, ภาษี นามัน และประกั นภั ยทุกแห่ง
• ค่าทีพั ก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรือระดั บเดียวกั น
• ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทีคอยอํานวยความสะดวกให้กับท่านตลอดการเดินทาง
• ค่าประกั นอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนืองจากอุบัติเหตุ ไว้ ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
• นาหนักกระเปา 40 กิโลกรั ม สําหรับทีนังชันธุรกิจ และนาหนักกระเปา 30 กิโลกรั ม สําหรับทีนังชันประหยัด กรณีนาหนักเกินจากทีกําหนด
ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ ม

อั ตราค่าบริการไม่รวม
• ค่าใช้ จ่ายส่วนตั ว เช่น ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการทั วร์ , ค่าซั กรีด, ค่าโทรศั พท์ เปนต้น
• ค่าปรับสําหรับนาหนักกระเปาเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว้
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทําหนั งสือเดินทาง
• ค่ า ทิ ป ไกด์ และ คนขั บรถ 1,000 บาท ตลอดการเดิ น ทาง
• ค่าภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3% และค่าภาษี มูลค่าเพิ ม 7%

เงือนไขการชําระเงิน
• กรุ ณ ายื น ยั นการเดิ น ทาง และชํา ระเงิ น มั ดจํา ภายใน 48 ชัวโมงนับ จากการสํา รองทีนัง ท่ า นละ 10,000 บาท
และกรุณ าส่ง อีเ มลหน้า พาสปอร์ต ของผู้เ ดิน ทางเพื อทํา การจองทีนัง ในกรณีเ ดิน ทางชันธุร กิจ มั ดจํา ท่ า นละ 20,000 บาท
• ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทังหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้ อย 25 วั น

หมายเหตุ
• ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ ม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้ วง, การนั ดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภั ยธรรมชาติ,
การจราจรติดขั ด
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากว่ามีการนําสิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสียด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิ จารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทังในประเทศและต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพํ านักอยู่ในประเทศไทย
หรือเหตุการณ์ทีเหนือการณ์ควบคุม
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
** เมือท่า นตกลงชํา ระค่า มัด จํา หรือ ค่า ทัว ร์ท ังหมดแล้ว ทางบริษั ท ฯจะถือ ว่า ท่า นได้ย อมรับ เงือนไขข้อ ตกลงต่า งๆทังหมด **

