 อุเรชิโนะออนเซน ที่มีชื่อเสียงวาเปน 1 ใน 3 ของออนเซนที่ทําใหมีผิวสวย มีประวัติศาสตร
มายาวนานกวา 1,300 ป น้ํารอนที่โปรงใสไรสี และเหนียวขนนั้นชวยใหผิวหนังนั้นกลับมาผิว
ผอง และนุมนวล
 ชมการแสดงดอกไมไฟ เฉลิมฉลองสงทายปเกาตอนรับเขาสูปใหม 2018 เฮาสเทนบอช
 คฤหาสนโกลฟเวอร มรดกการปฏิรูปอุตสาหกรรมของญี่ปุนสมัยเมจิ มรดกโลกในป 2015
โดยเปนสถาปตยกรรมถูกสรางเมื่อป 1863 จากวัสดุไมสไตลยุโรปที่เกาแกที่สุดในญี่ปุนที่ยัง
หลงเหลืออยูในปจจุบัน
ศุกร 29 ธ.ค. 60
23.00 น.
เสาร 30 ธ.ค. 60
01.00 น.
08.30 น.
09.30 น.
11.30 น.

12.00 น.
12.40 น.
13.40 น.
14.00 น.

15.00 น.

กรุงเทพฯ
พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หนาเคานเตอรสายการบินไทย
อินเตอร ประตู 4 แถว D โดยมีเจาหนาที่บริษัท คอยอํานวยความสะดวก
และดําเนินการดานเอกสารแกทาน
กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คาราสึ – อิมาริ – อุเรชิโนะ
ออกเดินทางสูเมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG-8104
ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญตอนใต
สุดของประเทศญี่ปุน เปนเมืองศูนยกลางดานการคาพาณิชย หลังผานการ
ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบรอยแลว
ออกเดินทางสู แหลมฮาโดะ เปนแหลมเล็กๆ ในเมืองคาราสึ
นําทานชมทัศนียภาพอันงดงามของ ฮาโดะมิซากิ หรือ แหลมฮาโตะ (พอง
เสียงกับคําวา Heart ในภาษาอังกฤษแตอานออกเสียงแบบญี่ปุน) ถูก
เรียนขานวาเปนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แหงความรัก เปนแหลมที่ยื่นออกมาจาก
คาบสมุทรฮิงาชิมัตสึอูระ ที่นี่มีทั้งอนุสรณหัวใจ, จุดชมวิวใตทะเล, ทุงหนา
เขียวขจีที่กวางใหญ และสวยงาม แหลมแหงนี้ยังมีหอสังเกตการณใตทะเลสี
ขาวโผลพนน้ําขึ้นมา สูง 20 เมตร รัศมียาว 9 เมตร มีทาเรือยาว 86 เมตร
เชื่อมตอระหวางอาคาร และแหลม
ออกเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ซูชิเซท
ออกเดินทางสูจุดชมวิวคากามิยามะ
นําทานชมวิวพาโนรามาของเมืองคาราสึ จากจุดชมวิวคากามิยามะ ทานจะ
ไดเห็นที่มีแนวตนสนคั่นทะเลกับเมืองไวเพื่อกันทรายที่จะพัดเขามาในเขตเมือง
นอกจากนี้คากามิยามะยังมีตาํ นานมากมาย และยังเปนภูเขาที่ถูกกลาวถึงใน
บทกวีของมันโยะชู ชื่อของภูเขานี้เชื่อวามาจากการที่จินกูโคโกขึ้นไปบนยอดเขา
และพบกระจก (คากามิแปลวากระจก) นอกจากนีส้ ถานที่แหงนี้ยังเคยเปนที่
ถายทําซี่รี่ยดัง เรื่อง “STAY ซากะ..ฉันจะคิดถึงเธอ” อีกดวย
ออกเดินทางสู หมูบานโอคาวะชิยามะ เมืองอิมาริ

15.40 น.

16.20 น.

18.00 น.
อาทิตย 31 ธ.ค. 60
08.00 น.
09.00 น.
09.10 น.

09.40 น.
10.30 น.

นําทานชม หมูบานโอคาวะชิยามะ หมูบานนี้ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตเครื่องเซรา
มิกคุณภาพสูงใหกับขุนนางชนชั้นสูงในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 – 1868) และดวย
ทําเลที่ตั้งของหมูบานซึ่งลอมดวยภูเขาสามลูก เทคนิคการผลิตเครื่องเซรามิ
กของที่นี่จึงถูกปดเปนความลับจากโลกภายนอกอยูหลายรอยป ชมบานเรือน
หลังเกาที่สรางเรียงติดกันตามเนินเขา ชมสะพานนาเบะชิมะฮันโย สะพานปู
กระเบื้องลายคราม แลนดมารกของที่นี่คอยตอนรับแขกผูมาเยือน เปน
สัญลักษณวามาถึงแลว
ออกเดินทางสู เมืองอุเรชิโนะ เมืองออนเซนที่มีน้ําแรธรรมชาติที่ดีที่สุดแหง
หนึ่งของเกาะคิวชู และเปนหนึ่งใน 3 ออนเซนที่ดีที่สุดสําหรับผิวในญี่ปุน
(Top three Bihada Hot Spring) มีแหลงน้ําแรมากถึง 17 แหลงที่มีน้ํามาก
ตลอดเวลา ในน้ําแรจะประกอบดวยเกลือ กรดคารบอนิก ในสวนผสมที่ลงตัว
และมีอุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส จนมีที่มาของชื่อในภาษาญี่ปุนวา
“Ureshii” ที่แปลวา “เยี่ยมไปเลย” ที่ราชะนีจิงกุ อุทานออกมา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
พักที่ WATAYA BESSO HOTEL หรือเทียบเทา

อุเรชิโนะ – เฮาสเทนบอช
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู ศาลเจาโทโยตะมะฮิเมะ
นําทานชม ศาลเจาโทโยตะมะฮิเมะ ศาลเจาขนาดเล็ก อาคารหลักของศาล
เจาเปนเรือนไมเกาแกรอบๆ ก็ยังมีเรือนไมเกาเล็กๆ อีก 2-3 หลัง บรรยากาศ
เงียบสงบ ถึงแมจะเปนศาลเจาเล็กๆ แตก็มีความคลาสสิค และมนตขลังอยู
ไมนอยเลย มีตํานานเลาเกี่ยวกับสาวงามนามวา โทโยตะมะ ฮิเมะ เปน
เทพธิดามังกรที่มีผิวขาวราวหิมะ ปลาดุก นามะซุซามะ เปนผูติดตามรับใช
นาง ในสมัยกอนมีการระบาดของโรคผิวหนังในหมูบาน ปลาดุกจึงชวยเหลือ
โดยใหผูปวยมาสัมผัสตัวจะทําใหสุขภาพดี และผิวหนังกลับไปสวยงามอีก
ครั้ง บริเวณศาลเจายังมีรูปปนปลาดุกสีขาวตั้งอยูอีกดวย
นําทานเดินทางสู เฮาสเทนบอช หมูบานฮอลแลนดแหงเดียวของญี่ปุน เมือง
ชายทะเล
เชิญทานเพลิดเพลินกับ เฮาสเทนบอช “หมูบานฮอลแลนด” ของประเทศญี่ปุน
ที่ไดรวบรวมสถาปตยกรรม
และศิลปกรรมขนานแทของฮอลแลนด
(เนเธอรแลนด) และชาวดัชทไวดวยกัน ทานสามารถถายรูปกับบรรยากาศ
รอบๆ กังหันแบบฮอลแลนด ทุงดอกไมตางๆ ไมวาจะเปนทุงดอกทิวลิป, ทุง
ดอกกุหลาบ, ลองเรือชมบรรยากาศของเฮาสเทนบอชไดอยางสบายใจ หรือ
ทานที่ชอบความตื่นเตนเชิญที่สวนสนุกเฮาเทนบอช ทีแ่ บงออกเปนโซนตางๆ 6
โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad,
Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจเชน พิพิธภัณฑหมี
เท็ดดี้, โรงภาพยนตรแบบ 4-5 มิติ หลายโรง, พิพิธภัณฑศิลปะ, ลองเรือไปตาม
คลองที่ยาวกวา 6 กิโลเมตรชมเมืองสไตลยุโรป, ขี่จักรยานชมเมือง และลองเรือ
โจรสลัดของการตูนดัง One Piece
(รวมบัตรผานประตู และเลนเครื่องเลนไดไมจํากัด / 1 Day Passport)

(อาหารกลางวัน และค่ําตามอัธยาศัย เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที)่
**พิเศษ** ชมการแสดงดอกไมไฟ เฉลิมฉลองสงทายปเกาตอนรับเขาสูปใหม 2018
พักที่ NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL

จันทร 1 ม.ค. 61
08.00 น.
09.30 น.
11.00 น.

12.30 น.
13.30 น.
14.00 น.

15.30 น.
15.45 น.

17.00 น.
17.30 น.

19.00 น.
20.00 น.

เฮาสเทนบอช – นางาซากิ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู เมืองนางาซากิ เมืองเกาแกอันทรงคุณคา ทางประวัติศาสตร
เปนเมืองทาทางการคา จุดแรกเริ่มที่อารยธรรมตะวันตกสมัยใหมไดแพรเขา
สูญี่ปุนเมืออดีต
นําทานชม คฤหาสนโกลฟเวอร สไตลยุโรปที่สรางโดย Mr.Thomas Glover
ดวยความชื่นชอบ บรรยากาศ ความสวยงามของเมืองนางาซากิ แตยังคง
ความเปนอยู แบบสกอตแลนด จึงได คิดริเริ่มในการสราง คฤหาสน สไตล
ยุโรป ขึ้นมาในป ค.ศ. 1863 จนไดรับ รางวัล Second Class Order of the
Rising Sun ในสมัยนั้น
รับประทานอาหารกลางวัน บุฟเฟต
ออกเดินทางสู พิพิธภัณทดาจิมะ ชุมชนเกาของชาวโปรตุเกส
นําทานเที่ยวชม พิพิธภัณฑเดจิมะ ดัดแปลงจากโกดังเกา มีแบบจําลอง
ชุมชนบนเกาะเดจิมะในอดีต ซึ่งเคยเปนชุมชนสําหรับพอคาชาวตางชาติที่จะ
เขามาติดตอคาขายหลังจากที่ญี่ปุนไดมีการปราบกบฏชิมมาบาระ และปด
ประเทศผานมา 200 ป ชุมชนเล็กๆ มีกําแพง และคูน้ําลอมรอบมีอาคารอยู
หลายหลัง ทางเขาออกมีเพียงทางเดียว นอกจากนี้ยังมีอาคารแสดง
นิทรรศการหลายหลัง
โรงภาพยนตรที่บอกเลาเรื่องราวความเปนมาของ
อาณาจักรดัตชในแหงนี้ ผูที่ไดนําเอาวิทยาการสมัยใหมเขามาในญี่ปุน
ออกเดินทางสู ยูเมะ ทาวน
นําทานชอปปงที่ ยูเมะ ทาวน ตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกับอาคารผูโดยสาร
ทาเรือนางาซากิ ซึ่งเปนศูนยรวมสินคา เสื้อผา แฟชั่นตางๆ รวมไปถึงสินคา
เบ็ดเตล็ดอีกมากมาย รวมกวา 120 รานคา อีกทั้งในสวนของบริเวณ
รานอาหาร มีบรรยากาศที่สวยงามซึ่งคุณสามารถมองออกไปเห็นทาเรือของ
เมืองนางาซากิไดอยางชัดเจน
ออกเดินทางสู สถานีกระเชาลอยฟา
นําทานขึ้น กระเชาลอยฟา (Ropeway) ทีม่ ีกระจกใสรอบทิศสามารถ
มองเห็นวิวไดอยางถวนทั่ว ใชเวลาเดินทางจากสถานีสูยอดเขาเพียง 5 นาที
สูจุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะยามะ ชมทัศนียภาพยามค่ําคืนที่สวยงามติด
อับดับหนึ่งในสามของโลก แสงไฟจากบานเรือนที่ตั้งเรียงรายกันอยูบนเขา
สองประกายระยิบระยับตัดกับสีทองฟาในยามค่ําคืนสวยงามจับใจ จนทําให
ที่นี่ไดรับรางวัลระดับโลกมาแลว นักทองเที่ยวสามารถชมวิวแบบ 360 องศา
สูดอากาศเย็นฉ่ําเขาปอดบนความสูง 333 เมตร นับเปนประสบการณที่คุณ
จะประทับใจไมรูลืม
นําทานนั่งกระเชากลับสูสถานีดานลาง
รับประทานอาหารค่ํา ชาบู ชาบู
พักที่ NEW NAGASAKI HOTEL

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

10.00 น.
11.10 น.
11.30 น.
12.30 น.
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15.00 น.
16.00 น.

17.30 น.
18.30 น.
19.00 น.
พุธ 3 ม.ค. 61
08.00 น.
ตลอดวัน

นางาซากิ – ซากะ – ฟุคุโอกะ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู สวนสันติภาพ
นําทานชม สวนสันติภาพ สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณการทิ้งระเบิด
ปรมาณู เตือนใจชาวนางาซากิ ใหระลึกถึงเหตุการณเมื่อครั้งสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแหงนี้ไดสรางอนุสาวรีย
รูปแบบตางๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงสัญลักษณแหงสันติภาพ และความสงบสุข
ของมนุษยชาติ อีกทั้งยังมีน้ําพุ และแผนศิลาหินสีดํา ที่สรางขึ้นเพื่อไวอาลัย
แดผูเคราะหรายที่เสียชีวิต นือ่ งจากระเบิดปรมาณู และน้ําพุนี้สรางเพื่อไว
อาลัยแดผูที่ขาดน้ําภายหลังจากทั้งเมืองเต็มไปดวยกัมมันตภาพรังสี
ออกเดินทางสู โรงงานสาเก
นําทานชม โรงงานสาเก Taiheizan Sake Brewery ประวัติความเปนมา
ของการกลั่นเหลาสาเก ชมโรงกลั่นฯ และชิมสาเกฟรี ดังนั้นหากคุณกําลัง
มองหาของฝากใหใครสักคน ที่นี่จะไมทําใหคุณผิดหวังอยางแนนอน
รับประทานอาหารกลางวัน โซบะเซท
ออกเดินทางสู พิพิธภัณฑประวัติศาสตรปราสาทซากะ
นําทานชม พิพิธภัณฑประวัติศาสตรปราสาทซากะ ปลายสมัยเอโดะเปน
สมัยที่แควนซากะมีความรุงเรืองที่สุด พิพิธภัณฑฯ ไดถูกสรางขึ้นเพื่อเปน
สถานทีถ่ ายทอดเรื่องราวในยุคสมัยนั้น ไดมีการอนุรักษตัวปราสาทที่สรางขึ้น
ในสมัยเท็นโป (ตนศตวรรษที่ 19) ไปพรอมกับการจําลองขึ้นใหม และไดชื่อ
วาเปนสถานจําลองที่ทําดวยไมขนาดใหญที่สุดแหงหนึ่งในญี่ปุน
ออกเดินทางสู โทสึพรีเมี่ยมเอาทเล็ต
เชิญทานชอปปงที่ โทสึพรีเมี่ยมเอาทเล็ต เปนเอาทเล็ตมอลลขนาดใหญซึ่ง
อาคารออกแบบในสไตลแคลิฟอรเนียใต ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาค
คิวชู ใหทานสนุกสนานกับการเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมมากมายในราคาลด
พิเศษสุด อาทิเชน Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ
ออกเดินทางสู ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู เมืองฟุคุโอกะ ศูนยกลางแหงการคมนาคม และธุรกิจตางๆ
เมืองที่โดงดังมาจากอุตสาหกรรมผาไหม ฮากาตะโอริ และตุกตาดินฮากาตะ
รับประทานอาหารค่ํา ยากินิกุ
พักที่ SUTTON HOTEL HAKATA CITY HOTEL
นางาซากิ – 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 เสื้อผา 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

59,900.- บาท
72,900.- บาท
40,900.- บาท
56,900.- บาท

อัตราคาบริการนี้รวม
• คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
• คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน และประกันภัยทุกแหง
• คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน
• คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดระบุไวในรายการ
• คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอานวยความสะดวกใหกบั ทานในตลอดการเดินทาง
• คาทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
• คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอันเนื่อง
จากอุบัติเหตุ ไวในวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
• น้ําหนักกระเปา 40 กิโลกรัม สําหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ําหนักกระเปา 30 กิโลกรัม สําหรับที่นั่งชั้นประหยัด
กรณีน้ําหนักเกินจากที่กําหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
• คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน
• คาปรับ สาหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว
• คาธรรมเนียมวีซา
• คาทําหนังสือเดินทาง
• คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม
• คาทิปไกดทองถิ่น วันละ 300 เยน หรือประมาณ 100 บาท ตอทาน (หรือประมาณ 600 บาทตอทาน)
เงื่อนไขการชําระเงิน
• กรุณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท และกรุณาแฟกซ หรือ อีเมลหนา
พาสปอรตของผูเดินทางเพื่อทําการจองที่นั่ง
• คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง อยางนอย 20 วัน
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การเมือง, การประทวง, การ
นัดหยุดงาน, 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, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด

ใบจองทัวร COUNTDOWN KYUSHU
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

