





อุนเซน เมืองน้ําพุรอนที่อยูใกลกับยอดเขาอุนเซน
ออนเซนเทา ที่ยาวที่สุดในญี่ปุน OBAMA ONSEN-HOT FOOT
เมืองแหงปลาคารฟของญี่ปุน ชิมาบาระ
แชออนเซน ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะคิวชู เบบปุ
เดินเลนที่ หมูบานยูฟูอิน เมืองแหงสายน้ํา ขุนเขา เต็มไปดวยรานคา รานอาหาร และคาเฟที่
ตกแตงดวยสถาปตยกรรมที่สวยงาม

ศุกร 29 ธ.ค. 60
23.00 น.
เสาร 30 ธ.ค. 60
01.00 น.
08.30 น.
09.30 น.
12.00 น.

อาทิตย 31 ธ.ค. 60
07.00 น.
08.30 น.

กรุงเทพฯ
พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หนาเคานเตอรสายการบินไทย
อินเตอร ประตู 4 แถว D โดยมีเจาหนาที่บริษัท คอยอํานวยความสะดวก
และดําเนินการดานเอกสารแกทาน
กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – นางาซากิ
ออกเดินทางสูเมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG-8104
ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญตอนใต
สุดของประเทศญี่ปุน เปนเมืองศูนยกลางดานการคาพาณิชย หลังผานการ
ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบรอยแลว
ออกเดินทางสู เมืองนางาซากิ เมืองเกาแกอันทรงคุณคา ทางประวัติศาสตร
เปนเมืองทาทางการคา จุดแรกเริ่มที่อารยธรรมตะวันตกสมัยใหมไดแพรเขา
สูญี่ปุนเมืออดีต
นํากระเปาฝากไวที่โรงแรม จากนั้นเชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย หรือเดินเลน
ชอปปงในยานการคาตางๆ โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนําแกทาน
รายการแนะนํา
- สะพานแวนตา
- ศาลเจาซูวะ
- เดจิมะ วารฟ
- จุดชมวิวอินาสะยามะ
- สวนสันติภาพ
- คฤหาสนโกลฟเวอร
(อาหารกลางวัน และค่ําตามอัธยาศัย)
พักที่ NEW NAGASAKI HOTEL
นางาซากิ – อุนเซน – ชิมาบาระ – คุมาโมโต
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู เมืองอุนเซน เมืองน้ําพุรอนที่อยูใกลกับยอดเขาอุนเซน

10.00 น.

10.45 น.
12.00 น.

13.15 น.
13.50 น.
14.30 น.

15.15 น.

จันทร 1 ม.ค. 61
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.

สัมผัสประสบการณออนเซ็นแชเทาที่ยาวที่สุดในญี่ปุน OBAMA ONSENHOT FOOT 105 ผอนคลายใหเทาไดมีแรงเดินตอ ก็ตองมาแชออนเซ็นเทา
เปนออนเซ็นเทา ที่ยาวที่สุดในญี่ปุน มีที่นั่งไวสําหรับแชน้ําแรยาวถึง 105 เมตร
พรอมกับชมวิวที่สวยงาม หรือจะเดินไปบนทางเดินคอนกรีตพื้นขรุขระที่ตั้งใจ
ทําขึ้นสําหรับนวดเทา มีน้ํารอนอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เดินไปก็ไดนวดเทา
ไปดวย
ออกเดินทางสู เมืองชิมาบาระ เมืองแหงปลาคารฟของญี่ปุน เปนเมือง
ทองเที่ยวที่อุดมไปดวยแหลงน้ําใตดิน
นําทานเดินเที่ยวชมเมืองชิมาบาระ เมืองที่ทอระบายน้ําใสสะอาดจนมองเห็น
ปลาคารฟหลากสีสันที่อาศัยอยูตามบอน้ํา และคูน้ําตางๆ ขางทองถนน
นอกจากนี้แลวเมืองชิมาบาระยังมีชื่อเสียงในเรื่องของออนเซ็น เปนน้ําพุรอน
ตามธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษตรงที่มีสวนผสมของแรกํามะถัน และมีความ
เปนกรดสูง มีสรรพคุณในการชวยบําบัด และรักษาสุขภาพ ชมบานที่ไดรับการ
อนุรักษอยางดี
(อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)
นําทานเดินทางสูทาเรือ
ออกเดินทางสู เมืองคุมาโมโต โดย เรือเฟอรรี่ เรือเดินสมุทรขนาดใหญ
สามารถบรรทุกรถยนตไดนับสิบคันขามทะเล ระหวางทางทานจะเพลิดเพลิน
กับการใหอาหารฝูงนกนางนวล จํานวนมาก และบินตามมาสงทาน
ถึงทาเรือ เมืองคุมาโมโต เมืองที่มีความรมรื่นและเปนจุดยุทธศาสตรที่
สําคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุน (ค.ศ.1887) และเปนเมืองปาก
ประตูอุทยานแหงชาติอะโสะ ซึ่งเปนที่ตั้งของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขา
ไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว
นําทานลงทะเบียนเขาพักที่โรงแรม จากนั้นเชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย
หรือเดินเลน ชอปปงในยานการคาตางๆ โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนําแกทาน
รายการแนะนํา
- ปราสาทคุมาโมโต
- เมืองโบราณ (Sakura-no-baba Josaien)
- ศาลเจาคาโต
(อาหารค่ําตามอัธยาศัย)
พักที่ NEW NAGASAKI HOTEL หรือเทียบเทา
คุมาโมโต – ยูฟูอิน – เบบปุ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู หมูบานยูฟูอิน หมูบานเล็กๆ ที่ตั้งอยูบนที่ราบกลางหุบเขาของ
จังหวัดโออิตะ บนเกาะคิวชู
เชิญทานเดินชมหมูบานยูฟูอิน หมูบานตนแบบ OTOP ของญี่ปุน ปจจุบันมี
นักทองเที่ยวเขามาถึงวันละ 11,000 คน ภายในหมูบานมีรานคาการฝมือ
มากมาย ชมรานเครื่องแกว รานขนมญี่ปุนปรุงสดๆ รอนๆ และสะอาดสะอาน
และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเกาแกโบราณ ชมปลาพันธุที่หา
ยากนานาชนิดอยูอาศัยในทะเลสาบอยางธรรมชาติ

15.30 น.

19.00 น.

อังคาร 2 ม.ค. 61
08.00 น.
09.00 น.
11.00 น.

พุธ 3 ม.ค. 61
08.00 น.
ตลอดวัน

หามพลาด
- Milch Yufuin ชีสคัพ ที่อรอยที่สุดในโลก
- B Speak โรลเคกชื่อดังของยูฟูอิน
- ทะเลสาบคิรินโกะ
(อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)
ออกเดินทางสู เมืองเบบปุ เมืองตากอากาศสําหรับอาบน้ําแรธรรมชาติ และ
น้ําพุรอนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะคิวชู
รับประทานอาหารค่ํา
เชิญทานพักผอน สไตลนิปปอน กับการแชออนเซน น้ําแรธรรมชาติแท ผาน
ความรอนใตพิภพ เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา เลือดลมเดินดีขึ้น เสริม
สุขภาพใหกระปรี่กระเปรา
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลชวยระบบการเผา
ผลาญของรางกาย ใหอยูในสภาพคงที่ความอัศจรรยแหงการอาบน้ําแรแบบ
ญี่ปุนนี้ วาทานมาไมถึงญี่ปุน!
พักที่ KAMENOI HOTEL
เบบปุ – ฟุคุโอกะ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองฟุคุโอกะ ศูนยกลางแหงการคมนาคม และธุรกิจตางๆ
เมืองที่โดงดังมาจาก อุตสาหกรรมผาไหม ฮากาตะ-โอริ และ ตุกตาดินฮากาตะ
นํากระเปาฝากไวที่โรงแรม จากนั้นเชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย หรือเดินเลน
ชอปปงในยานการคาตางๆ โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนําแกทาน
รายการแนะนํา
- ศาลเจาดาไซฟุ
- วัดโทโชจิ
- สวนสาธารณะริมทะเล โมโมชิ และหอคอยฟุกุโอกะ
- ยานซุมขายอาหารสไตลยาไตริมแมน้ํา (Yatai Food Stall)
(อาหารกลางวัน และค่ําตามอัธยาศัย)
พักที่ IP CITY HOTEL

ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย หรือเดินเลน ชอปปงในยานการคาตางๆ โดยมี
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําแกทาน
- ยานเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเปนยานที่เรียกวาเปนหัวใจของเมืองฟูกุโอกะ
หรือเกาะคิวชูเลยก็ได เรียกวาเปน Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยใน
บริเวณนี้จะมีรานรวง ถนนคนเดิน และหางใหญๆ มารวมตัวกันอยูมากมาย
เรียกวาถาตั้งใจจะมาเดินชอปปงซื้อของกันจริงๆ วันเดียวก็ไมพอ มีสินคาให
เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแตเครื่องใชไฟฟา เสือ้ ผา แบรนเนมด หนังสือ
เครื่องสําอางคตางๆ รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย

15.30 น.
18.10 น.
22.00 น.

- คาแนล ซิตี้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เปนศูนยรวมรานคา และ
รานอาหารขนาดใหญตั้งอยูริมน้ํา ภายในมีการขุดคลองใหไหลผานใจกลาง
หางแหงนี้ดวย นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร โรงละคร รานตูเกมส รวมทั้ง
โรงแรมอีก 2 แหง ถูกออกแบบมาใหเปนพื้นที่เปดโลงๆ กวางๆ มีรูปทรง และ
สีสันที่แปลกตาเพื่อใหไดบรรยากาศที่นาตื่นตาตื่นใจ
ตรงกลางของคลอง
จําลองนี้จะมีการแสดงน้ําพุแสงสีเสียง ตั้งแตเปดจนปด ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง มี
รานคามากกวา 250 ราน ทั้งรานที่มีเฉพาะในญี่ปุน และรานมาจาก
ตางประเทศ มีรานอาหารใหบริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุน และอาหาร
ชาติอื่นๆ ในราคาที่ไมไดแพงกวาขางนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ชั้น 5 จะมีสวนที่
เรียกวา ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีรานราเมนที่มาจากสวนตางๆ ของประเทศ
ญี่ปุน รวมทั้งราเมนสไตลฟุคุโอกะที่เรียกวาฮากาตะราเมนดวย
- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนชอปปงแบบมุงหลังคาที่
เกาแกที่สุดของฟุคุโอกะ ตลอดทั้งสองขางทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปดวย
รานคากวารอยราน สินคาก็มีเลือกซื้อมากมายประเภททั้งเสื้อผา ของกิน ของ
ใช สวนใหญจะเปนสินคาทั่วๆ ไป ทีเด็ดของที่นี่คือรานที่มีสินคาจากเตาหู มีทั้ง
มาสกเตาหูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ และผลิตภัณฑน้ําเตาหูแทๆ ของฟุกุโอกะที่ตองลอง
- ชอปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซื้อของฝาก หรือชิมของอรอย
แบบไมตองเดินทางไปไหนไกล ไปหากันไดที่สถานี Hakata ที่ตึก Deito ซึ่ง
เชื่อมตออยูกับตัวสถานีเลย ตึกนี้มี 3 ชั้น คือชั้นใตดิน ชั้น 1 และชั้น 2 โดยราน
ขนม รานของฝากนานาชนิดจะอยูที่ชั้น 1 มีทั้งโซนที่เรียกวา Hakata Souvenir
Street บริเวณนั้นยังมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีทั้งขนมหรือของฝากยอดฮิตทั่วๆ ไป
ไมวาจะเปน ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสตางๆ ชาเขียวและอื่นๆ อีกมากมาย
- หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี้ ดองกี้โฮเต ... เสียงเพลงสไตลอนิเมะที่
เปดใหลูกคาคุนหูตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลูกคาที่มาใชบริการของ
รานเปนภาษาตางๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เปนเสียงเพลงที่เปน
เอกลักษณเฉพาะกับราน “ดองกี้โฮเต” หรือที่หลายๆ คนเรียกกันวา รานดองกี้
รานขายสินคาอุปโภค-บริโภคราคารวมภาษีแลวสุดประหยัดของญี่ปุน
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อใหทานไดชอปปงอยางเต็มที)่
ออกเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8107
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ สําหรับคณะอยางต่ํา 35 ทาน
ผูใหญพักหองคู (2 ทาน / 1 หอง)
ผูใหญพักหองเดี่ยว
เด็กอายุ 2 – 5 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
เด็กอายุ 2 – 5 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน
หมายเหตุ กรณีตองการเดินทางโดยที่นั่งชั้นธุรกิจ ราคาเพิ่มทานละ 15,000.- บาท

49,900.- บาท
62,900.- บาท
32,900.- บาท
47,900.- บาท

อัตราคาบริการนี้รวม
• คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
• คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน และประกันภัยทุกแหง
• คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน
• คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดระบุไวในรายการ
• คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง
• คาทิปไกดทองถิ่น และคนขับรถตลอดการเดินทาง
• คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอัน
เนื่อง จากอุบัติเหตุ ไวในวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
• น้ําหนักกระเปา 40 กิโลกรัม สําหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ําหนักกระเปา 30 กิโลกรัม สําหรับที่นั่งชั้น
ประหยัด กรณีน้ําหนักเกินจากที่กําหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
• คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน
• คาปรับ สาหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว
• คาธรรมเนียมวีซา
• คาทําหนังสือเดินทาง
• คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม
เงื่อนไขการชําระเงิน
• กรุณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท และกรุณาแฟกซ หรือ อีเมลหนา
พาสปอรตของผูเดินทางเพื่อทําการจองที่นั่ง
• คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทงั้ หมดกอนการเดินทาง อยางนอย 20 วัน
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม
หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง
2. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การเมือง, การประทวง,
การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากวามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสอไปในทาง
เสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว หรือโดนปฎิเสธการเขาเมืองทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขาเมืองใหกับ
ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย หรือเหตุการณที่เหนือการณควบคุม
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด

ใบจองทัวร NORTH KYUSHU HIGHLIGHT
29 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561
1. รายการที่จอง

............................................................................................................... ......

2. ชื่อ / นามสกุล

ผูจอง..........................................................................................................

3. ชื่อ / นามสกุล
ผูเดินทาง (เปนภาษาอังกฤษตรงตามหนาพาสปอรต)
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
5. ..................................................................................................................
6. ..................................................................................................................
4. เบอรติดตอ .................................................................................................................................
5. ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) ...................................................................................................
6. ประเภทหองพัก
5.1 หองพักผูใหญ 2 ทาน (TWN / DBL) ..... หอง
5.2 หองพัก 1 เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับ 1 ผูใหญ ..... หอง
5.3 หองพัก 1 เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับ 2 ผูใหญ ..... หอง (มีเตียง)
5.4 หองพัก 1 เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับ 2 ผูใหญ ..... หอง (ไมมีเตียง)
5.5 หองพักผูใหญ 3 ทาน (TRP) เตียงเสริม ..... หอง
5.6 หองพัก 1 ทาน (SGL) ..... หอง
7. อาหาร
ไมทานเนื้อวัว
ไมทานเนื้อหมู
อื่นๆ ............................................................

ไมทานสัตวปก

8. เคยโดนปฎิเสธวีซาหรือไม

เคย ประเทศ ..................................

ไมเคย

ทานมังสวิรัติ

