
 

 

รหัสทัวร JBL1902641 
ทัวรญี่ปุ�น  New Year 2020 Countdown Huis Ten Bosch   
6 วัน 4 คืน  (TG) 
หมูบาน OTOP ยูฟูอิน | เบปปุ | บอทะเลเดือด | แชออนเซ็น |  
ชมยอดเขาไดเคนโบะ | คุมาโมโต | ปราสาทคุมาโมโต (ดานนอก) 
 

 



 

 

 
 
  บินสายการบินการบินไทย (TG) นํ้าหนักสัมภาระ 30 กก. ไมจํากัดจํานวนชิ้น 
  เดินเลนที่  หมูบาน OTOP ยูฟูอิน  เมืองแหงสายน้ํา ขุนเขา เต็มไปดวยรานคา 

รานอาหาร และคาเฟ�ท่ีตกแตงดวยสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม   
 ชมวิวยอดเขาไดเคนโบะ ชม ปราสาทคุมาโมโต เดินเลนเมืองโบราณซากุระโนะบาบะ 
โจไซเอน็ 
 นางาซากิ เมืองประวัติศาสตร คฤหาสนโกลฟ�เวอร การปฏิรูปอุตสาหกรรมของญี่ปุ�น
สมัยเมจิ มรดกโลกในป 2015  
 ตามรอยละครกลกิโมโน ทีศ่าลเจายูโทคุอินาริ ศาลเจายิ่งใหญแหงเมืองซากะ (Saga) 
 ชมเทศกาลประดับไฟที่ย่ิงใหญที่สุดในโลก (Kingdom of Light) ถึง 11 ลานดวง ณ 
เฮาสเทนบอช 
 ชมการแสดงดอกไมไฟเฉลิมฉลองสงทายปเกาตอนรับเขาสูปใหม 2020 ที่ เฮาสเทนบ
อช (รวมท่ีน่ังชม) 
 ชอปปم�งถุงโชคดี หรือ ลักกี้แบค (1-3 ม.ค. 63) 

 
วันศุกรที่ 27 ธ.ค. 62   (1) กรุงเทพฯ 
21.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคานเตอร C สายการบิน

ไทย (TG) เจาหนาที่ฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและ
สัมภาระกอนออกเดินทาง 

 
วันเสารที่ 28 ธ.ค. 62   (2) ฟุคุโอกะ – หมูบาน OTOP ยูฟูอิน – เบปปุ    

    - บอทะเลเดือด - แชออนเซ็น 
00.50 น.  ออกเดินทางสู เมืองฟุคุโอกะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 8106 

Charter Flight   
                           (ใชเวลาบิน 5.30 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องฯ 
08.20 น. ถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญตอนใตสุดของ

ประเทศญี่ปุ�น เปนเมืองศูนยกลางดานการคาพาณิชย ** สําคัญมาก !! ประเทศ
ญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�า
ฝนมีโทษปรับและจับ ** (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานใหเปนเวลาทองถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานการ

จุดเด่นทวัร์ 



 

 

ตรวจตราหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากรเรียบรอยแลว .......จากน้ันนําทานสู  
หมูบานยูฟูอิน  หมูบานเล็กๆ ที่ตั้งอยูบนที่ราบกลางหุบเขาของจังหวัดโออิตะ บน
เกาะคิวชู  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “Grilled Seafood” 
บาย  เชิญทานเดินชม หมูบานยูฟูอิน หมูบานตนแบบ OTOP ของญี่ปุ�น ปจจุบันมี

นักทองเที่ยวเขามาถึงวันละ 11,000 คน ภายใน
หมูบานมีรานคาการฝมือมากมาย ชมรานเครื่อง
แกว รานขนมญี่ปุ�นปรุงสดๆ รอนๆ และสะอาด
สะอาน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชม
ทะเลสาบเกาแกโบราณ ชมปลาพันธุที่หายาก

นานาชนิดอยูอาศัยในทะเลสาบอยางธรรมชาติ 
 

หามพลาด  Milch Yufuin ชีสคัพ ที่อรอยที่สุดในโลก / B Speak โรลเคกชื่อดังของยูฟูอิน /
ทะเลสาบคิรินโกะ 

บาย  ออกเดินทางสู เมืองเบปป ุ  ชม บอทะเลเดือด (Sea Hell) บอน้ํารอนสีฟ�าอม
เขียว 
ที่ไดรับการยอมรับวาเปนบอน้ํารอนที่สวยที่สุดในบรรดาบอน้ํารอนแปลกในเมืองน้ี  
โดยจะปลอยควันสีขาวพวยพุงจากรอบบอตลอดเวลา ซึ่งบอทะเลเดือดเกิดขึ้น 
ภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,000 ปกอน  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ 
  พักคางคืน ณ  BEPPUWAN HOTEL & RESORT   

สัมผัสกับการอาบนํ้าแรญี่ปุ�น เพ่ือเปนการพักผอนจากการที่ไดเหน็ด
เหนื่อยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน **การแชนํ้าแร
ธรรมชาติเปนวัฒธรรมดั้งเดิมและเกาแกของชาวญี่ปุ�นมาชานาน จน
ปจจุบันยังคงไดรับการรักษาและสืบทอดตอเนื่องกันมาเปนอยางดี  
และเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในนานาประเทศ ซึ่งเช่ือวาชวยใน
เรื่องการบํารุงการไหลเวียนโลหิต  

 
 
 
 
 



 

 

วันอาทิตยที่ 29 ธ.ค. 62   (3) เบปปุ - ชมยอดเขาไดเคนโบะ – คุมาโมโต    
    – ปราสาทคุมาโมโต (ดานนอก)      
    - เมืองโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น    

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
08.30 น. นําทานเดินทางสู จุดชมวิวยอดเขาไดเคนโบะ ตั้งอยู ณ ความสูง 936 เมตรจาก

ระดับน้ําทะเล เปนจุดชมวิวที่ดีที่สุด  เปนมุมที่สวยงามของภูเขา
ไฟอะโสะทีใ่หญที่สุด และวิวเมืองอะโสะทั้งเมือง สามารถชมวิวไดทุก
ทิศทาง 360 องศา มีรานคา รานอาหาร และคาเฟ�คอยใหบริการอีก
ดวย ปจจุบนัเปนภูเขาไฟท่ีมีขนาดใหญที่สุดบนเกาะคิวชดูวย
เสนผาศูนยกลาง 120 กิโลเมตร ความงามสะดุดตา จนมีผูขนานนาม
วาเปนภูเขาไฟฟูจิลูกที่ 2 ของประเทศญี่ปุ�น  ผานชม ทุงหญาคุซาเซนร ิ

มีลักษณะเปนทุงหญาพื้นราบ รูปรางสี่เหลี่ยมท่ีถูกปกคลุมดวยตนหญาเขียวขจี ซึ่ง
เปนทัศนียภาพท่ีมีความสวยงามมาก ซึ่งมีพ้ืนที่โดยรวม 785,000 ตารางเมตร มี
ศูนยกลางเปนสระน้ําขนาดใหญ โดยมีมายืนเล็มหญาอยูรอบบริเวณ ซึ่งเปนภาพ
ความงดงามตามธรรมชาติแบบชนบท ถึงกบัมีนักประพันธ และนักเขียนจํานวนมาก
แตงโคลงกลอนเอาไว 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบไกเทอริยากิ 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองคุมาโมโต เมืองที่มีความรมร่ืนและเปนจุดยุทธศาสตรที่

สําคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญีปุ่�น (ค.ศ.1887) และเปนเมืองปากประตู
อุทยานแหงชาติอะโสะ ซึง่เปนที่ต้ังของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขา

ไฟคิวยิว  นําทานชมปราสาทคุมาโมโต 
(ถายรูปจากภายนอก) ตัวปราสาทตั้ง
ตระหงานอยูบนเนินเขากลางเมืองคุมา
โมโต ในสถาปตยกรรมคลาสสิกทีม่ี

ความสวยงาม อายุกวา 420 ป ภายในปราสาทมีหองโถงเปนที่เก็บสมบัติ วัตถุมีคา 
รูปภาพปราสาทตางๆ และไดรับฉายา ปราสาทดํา สรางขึ้นโดยขนุพลผูโดงดัง คิโย
มาสะ คะโตะ ในป ค.ศ. 1960 ภายในเปดเปนพิพิธภัณฑแสดงวัตถุโบราณ  นําชม 
เมืองโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น 
Sakurano Baba Josaien  บริเวณเชิง
เขาของปราสาท ออกแบบและตกแตงสไตล
ยอนยุคใหเขากับบรรยากาศเมืองเกา ซึ่งจะมี
รานคาจําหนายของที่ระลึก ขนมข้ึนชื่อของ
เมืองคุมาโมโต และรานอาหารตางๆ มากมาย   หากมีเวลานําทานชม ศาลเจาคุมา
โมโต อินาริ (Kumamoto Inari Shrine) ศาลเจาของนิกายชินโตที่มีความ
เกาแกน้ีถูกสรางขึ้นตัง้แตป ค.ศ.1496 มาจากความเชื่อและศรัทธา และสวนหน่ึงใน
การปกป�องปกป�องปราสาทคุมาโมโต(Kumamoto Castle) จากสิ่งชั่วรายท้ังปวง  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร แบบยาคินิคุ 



 

 

  พักคางคืน ณ โรงแรม KUMAMOTO CASTLE   

วันจันทรที่ 30 ธ.ค. 62   (4)  คุมาโมโต – นั่งเรือเฟอรรี่สู ชิมาบาระ   
     – ออนเซ็นเทา OBAMA ONSENฯ     
     – นางาซากิ – โบสถโออุระ (ภายนอก)   
     – คฤหาสนโกลฟ�เวอร - สวนสันติภาพ 

เชา.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
08.00 น. เช็คเอาทจากโรงแรมท่ีพัก จากน้ันเดินทางสูทาเรือเมืองคุมาโมโต 
09.25 น. ออกเดินทางสู เมืองชิมาบาระ เมืองแหงปลาคารฟของญี่ปุ�น เปนเมืองทองเที่ยวที่

อุดมไปดวยแหลงน้ําใตดิน โดย เรือ
เฟอรรี่ เรือเดินสมทุรขนาดใหญ  
สามารถบรรทุกรถยนตไดนับสิบคนั
ขามทะเล ระหวางทางทานจะ
เพลิดเพลินกับการใหอาหารฝูงนก

นางนวลจํานวนมาก ที่บินตามมาสงทาน 
 
11.15 น. สัมผัสประสบการณออนเซ็นแชเทาที่ยาวที่สุดในญี่ปุ�น OBAMA ONSEN-HOT 

FOOT 105 ผอนคลายใหเทาไดมีแรงเดินตอก็ตองมาแชออนเซ็นเทา  มีที่น่ังไว
สําหรับแชน้ําแรยาวถึง 105 เมตร พรอมกับชมวิวที่สวยงาม หรือจะเดินไปบน
ทางเดินคอนกรีตพื้นขรุขระที่ตั้งใจทําขึ้นสําหรับนวดเทา มีนํ้ารอนอุณหภูมิ 40 
องศาเซลเซียส เดินไปก็ไดนวดเทาไปดวย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บาย . ออกเดินทางสู เมืองนางาซากิ เมืองเกาแกอันทรงคุณคาทางประวัติศาสตร เปน

เมืองทาทางการคา จุดแรกเริ่มท่ีอารยธรรมตะวันตก
สมัยใหมไดแพรเขาสูประเทศญี่ปุ�นเม่ืออดีต นําชม 
คฤหาสนโกลฟ�เวอร สไตลยุโรปที่สรางโดย Mr. 
Thomas Glover ดวยความช่ืนชอบบรรยากาศความ
สวยงามของเมืองนางาซากิแตยังคงความเปนอยูแบบ
สกอตแลนด จึงไดคิดริเริ่มในการสรางคฤหาสนสไตล

ยุโรป ขึ้นมาในป ค.ศ. 1863 จนไดรับ รางวัล Second Class Order of the 
Rising Sun ในสมัยน้ัน  แวะถายรูป(ภายนอก)ของ โบสถโออุระ (Oura 
Catholic Church) ตั้งอยูใกลกับสวนโกลฟ�เวอร 
(Glover Garden) เปนโบสถคริสตศาสนานิกาย
คาทอลิก สรางขึ้นในชวงป ค.ศ. 1863 แลวเสร็จในป 
ค.ศ. 1867 ซึ่งเปนปสุดทายของสมัยเอโดะ นับไดวาเปน
โบสถที่มีอายุเกาแกมากที่สุดในประเทศญีปุ่�นและยัง
ไดรับการยกยองใหเปนสมบัติของชาตทิี่มีความเปน



 

 

สถาปตยกรรมแบบตะวันตกเพียงแหงเดียวในญี่ปุ�นอีกดวย  นําทานชม สวน
สันติภาพ สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงเหตุการณการทิ้งระเบิดปรมาณู เตือนใจชาวนางาซา
กิ ใหระลึกถึงเหตุการณเมื่อครั้งสงครามโลกครั้ง  ที่ 2 ในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 
1945 ภายในสวนแหงน้ี ไดสรางอนุสาวรียรูปแบบตางๆ เพ่ือแสดงใหเห็นถึง
สัญลักษณแหงสันติภาพ และความสงบสุขของมนุษยชาติ อีกทั้งยังมีน้ําพุ และแผน
ศิลาหินสีดํา ที่สรางขึ้นเพ่ือไวอาลยัแดผูเคราะหรายท่ีเสียชีวิต เน่ืองจากระเบิด
ปรมาณู และน้ําพุน้ีสรางเพ่ือไวอาลัยแดผูท่ีขาดน้ํา ภายหลังจากทั้งเมืองเต็มไปดวย
กัมมันตภาพรังส ี 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร แบบชาบู ชาบู   
          พักคางคืน ณ โรงแรม  NEW NAGASAKI   

วันอังคารที่ 31 ธ.ค. 62   (5) นางาซากิ – ศาลเจายูโทคุอินาริ – เฮาสเทนบอช   
    – ฉลองเทศกาลปใหม 2020 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
08.30 น. นําทานเดินทางสู ศาลเจายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) ศาลเจาเกาแก

ของเมืองซากะ(Saga) ที่มีอายุหลายรอยป โดยศาลเจาแหงน้ีเปนที่ประทับของเทพ
เจาศักดิ์สิทธิ ์  ใหทานไดชม ศาลเจายูโทคุอิ
นาริ สรางขึ้นในปค.ศ.1688 เปนศาลเจา
นิกายชินโตประจําตระกูลนาเบะชิมะ
ผูปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโตะ เปนศาล
เจาอินาริที่ใหญและสําคัญเปนอันดับ 3 ของ

ประเทศญี่ปุ�น เช่ือกันวาศาลเจาแหงน้ีเปนที่ประทับของเทพเจาศักดิ์สิทธิ์ท่ีประชาชน
ชาวญี่ปุ�นตางเคารพและนิยมมาสักการะขอพรเกี่ยวกบัความสําเร็จดานธุรกิจ และ
ความปลอดภัย โดยดานบนของศาลเจาแหงน้ี เปนจุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงหน่ึง  
จึงไดถกูนํามาใชเปนฉากในละครหลายเร่ือง รวมถึงละคนไทยช่ือดังอยาง เร่ืองกล
กิโมโนอีกดวย  

11.00 น. นําทานเดินทางสู เฮาสเทนบอช หมูบานฮอลแลนดแหงเดียวของญี่ปุ�น  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ�ต  
บาย . เชิญทานเพลิดเพลินกับ เฮาสเทนบอช “หมูบานฮอลแลนด” ของประเทศญีปุ่�น ทีน่ี่

ไดรวบรวมสถาปตยกรรมและศิลปกรรม
ขนานแทของฮอลแลนด(เนเธอรแลนด)และ
ชาวดัชทไวดวยกนั ใหทานไดถายรูปกับ
บรรยากาศรอบ ๆ อาทิ กังหันแบบ
ฮอลแลนด    ทุงดอกไมตาง ๆ ไมวาจะเปน
ทุงดอกทิวลิป ,     ทุงดอกกุหลาบ,  ลองเรือชมบรรยากาศของ



 

 

เฮาสเทนบอชไดอยางสบายใจ หรือทานที่ชอบความต่ืนเตนเชิญทีส่วนสนุกเฮาสเทนบ
อช ที่แบงออกเปนโซนตางๆ 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art 
Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรม
ตางๆ ที่นาสนใจเชน พพิิธภัณฑหมีเท็ดดี,้ โรงภาพยนตรแบบ 4-5 มิติหลายโรง, 
พิพิธภัณฑศิลปะ, ลองเรือไปตามคลองที่ยาวกวา 6 กิโลเมตร, ชมเมืองสไตลยุโรป, ขี่
จักรยานชมเมือง และลองเรือโจรสลัดของการตูนดงั One Piece  (รวมบัตรผาน
ประตู และเลนเครื่องเลนไดไมจํากัด / 1 Day Passport)  
( อิสระอาหารคํ่า เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยวของทาน) 

  พักคางคืน ณ  NIKKO HUIS TEN BOSCH     
สัมผัสกับการอาบนํ้าแรญี่ปุ�น เพ่ือเปนการพักผอนจากการที่ไดเหน็ด
เหนื่อยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน **การแชนํ้าแร
ธรรมชาติเปนวัฒธรรมดั้งเดิมและเกาแกของชาวญี่ปุ�นมาชานาน จน
ปจจุบันยังคงไดรับการรักษาและสืบทอดตอเนื่องกันมาเปนอยางดี  
และเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในนานาประเทศ ซึ่งเช่ือวาชวยใน
เรื่องการบํารุงการไหลเวียนโลหิต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันพุธที่ 1 ม.ค. 63   (6) เฮาสเทนบอช – ชอปปم�งคาแนล ซิตี้ ฮากาตะ - ฟุคุโอกะ   
   – กรุงเทพฯ 

08.00 น.         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
10.00 น.     ออกเดินทางสู คาแนลซิต้ี  อิสระใหทานไดเดินชอปปم�งตามอัธยาศัย  

- คาแนล ซิตี้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เปนศูนยรวมรานคา และรานอาหาร
ขนาดใหญตั้งอยูริมน้ํา ภายในมีการขุดคลองใหไหลผานใจกลางหางแหงน้ีดวย 
นอกจากน้ันยังมีโรงภาพยนตร โรงละคร รานตูเกมส รวมท้ังโรงแรมอีก 2 แหง 
ถูกออกแบบมาใหเปนพื้นที่เปดโลงๆ กวางๆ มีรูปทรง และสีสันท่ีแปลกตา
เพ่ือใหไดบรรยากาศที่นาต่ืนตาต่ืนใจ ตรงกลางของคลองจําลองน้ีจะมีการแสดง

น้ําพุแสงสีเสียง ตั้งแตเปดจนปด ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง มีรานคามากกวา 250 ราน ทั้งราน
ที่มีเฉพาะในญี่ปุ�น และรานมาจากตางประเทศ มีรานอาหารใหบริการหลากหลาย
แบบทั้งอาหารญี่ปุ�น และอาหารชาติอ่ืนๆ ในราคาที่ไมไดแพงกวาขางนอกมากนัก 
โดยเฉพาะที่ช้ัน 5 จะมีสวนที่เรียกวา ราเมน สเตเด่ียม ที่จะมีรานราเมนท่ีมาจากสวน
ตางๆ ของประเทศญี่ปุ�น รวมทั้งราเมนสไตลฟุคุโอกะที่เรียกวาฮากาตะราเมนดวย 

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนชอปปم�งแบบมุงหลังคาท่ีเกาแก
ที่สุดของฟุคุโอกะ ตลอดทั้งสองขางทางเดินยาว 400 เมตร 
เต็มไปดวยรานคากวารอยราน สินคาก็มีเลือกซื้อมากมาย
ประเภทท้ังเสื้อผา ของกิน ของใช สวนใหญจะเปนสินคา
ทั่วๆ ไป ทีเด็ดของท่ีน่ีคือรานที่มีสินคาจากเตาหู มีทั้งมาสก

เตาหูท่ีขึน้ชื่อของที่น่ี และผลิตภัณฑจากเตาหูแทๆ ของฟุคุโอกะที่ตองลอง 
- ชอปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครท่ีจะหาซ้ือของฝาก หรือชิมของอรอยแบบไม
ตองเดินทางไปไหนไกล ไปหากันไดที่สถานี Hakata ที่ตึก Deito ซึ่งเชื่อมตออยูกับตวั
สถานีเลย ตึกนี้มี 3 ชั้น คือช้ันใตดิน ชั้น 1 และชั้น 2 โดยรานขนม รานของฝากนานา
ชนิดจะอยูท่ีชั้น 1 มีท้ังโซนที่เรียกวา Hakata Souvenir Street บริเวณน้ันยังมีช็อป
เล็กๆ อีกเพียบมีทั้งขนมหรือของฝากยอดฮิตทั่วๆ ไปไมวาจะเปน ช็อคโกแล็ต คิทแคทรส
ตางๆ ชาเขียวและอ่ืนๆ อีกมากมาย - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี้ ดองกี้โฮเต 
... เสียงเพลงสไตลอนิเมะที่เปดใหลูกคาคุนหตูลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลกูคา
ที่มาใชบริการของรานเปนภาษาตางๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เปนเสียงเพลงที่เปน
เอกลักษณเฉพาะกับราน “ดองกี้โฮเต” หรือที่หลายๆ คนเรียกกันวา รานดองกี้ รานขาย
สินคาอุปโภค-บริโภคราคารวมภาษีแลวสุดประหยัดของญี่ปุ�น (อิสระอาหารกลางวันตาม
อัธยาศัย เพื่อใหทานไดชอปปم�งอยางเต็มท่ี)  
หามพลาด!! ชอปปم�ง Lucky BAG (ถุงนําโชค) จากรานคาแบรนดตาง ๆ ที่จัดสินคาของ
เขารวมอยูในถุงใบเดียว และจําหนายในราคาพิเศษสุด ซึ่งจะทําเฉพาะในชวงปใหม
ระหวางวันที่ 1-3 มกราคมน้ีเทาน้ัน  

17.00 น. ออกเดินทางสูสนามบิน 
19.00 น. เหินฟ�ากลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน TG 8109 Charter Flight    



 

 

                           (ใชเวลาบิน 5.30 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องฯ 
23.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……พรอมความประทับใจ  
 
หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนหลัก 
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิเชน ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทาง
บริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาดกอนเดินทาง
เรียบรอยแลว 

 
อัตราคาบริการ สําหรับคณะอยางตํ่า 35 ทาน  
ผูใหญพักหองคู (2 ทาน / 1 หอง) 57,900 บาท 
พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 9,500 บาท 
เด็กอายุ 2-5 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม 46,900 บาท 
เด็กอายุ 6-11 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม 56,900 บาท 
หมายเหตุ   กรณีตองการเดินทางโดยที่น่ังชัน้ธุรกิจ ราคาเพ่ิมทานละ 25,000 
บาท 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  
• คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)  
• คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน และประกันภัยทุกแหง  
• คาท่ีพัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน  
• คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดระบุไวในรายการ  
• คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง  
• คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคา
รักษาพยาบาลอันเน่ืองจากอุบัติเหตุ ไวในวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 

• น้ําหนักกระเป�า 40 กิโลกรัม สําหรับที่น่ังชั้นธุรกิจ และน้ําหนักกระเป�า 30 กิโลกรัม สําหรับที่
น่ังชั้นประหยัด   กรณีน้ําหนักเกินจากที่กําหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพ่ิม  

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
• คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร, คาซักรีด, คาโทรศัพท 

เปนตน  



 

 

• คาปรับสําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว  
• คาธรรมเนียมวีซา, คาทําหนังสือเดินทาง  
•  คาทิปไกด และ คนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง 
• คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 
เงื่อนไขการชําระเงิน  
• กรุณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํา ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากการสํารองที่น่ัง ทานละ 

10,000 บาท และกรุณาสงอีเมลหนาพาสปอรตของผูเดินทางเพื่อทําการจองที่น่ัง ในกรณี
เดินทางช้ันธุรกิจ มัดจํารวมทานละ 20,000 บาท   

• คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง อยางนอย 25 วัน  
 
หมายเหตุ  
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 
2. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การเมือง, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การ   
   กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  
3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากวามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติ

สอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผล 
    ใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว หรือโดนปฎิเสธการเขาเมืองทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือ   

    ความรับผดิชอบของบริษัทฯ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา
เมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คน  

    ตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย หรือเหตุการณที่เหนือการณควบคุม 
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท

ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม  
    และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 
6. เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 


