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• สมัผสัประสบการณ์การนัง่ ชินคันเซน รถไฟความเร็วสงู ด้วยความเร็ว 240-320 กม./ชัว่โมง 
• ตามหารักแท้ ค้นหาความมหศัจรรย์แหง่ ศาลเจ้ายูโดะ 
• หุบเขาทาคาชิโฮ สวรรค์บนดิน ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์นา่หลงไหล   

 
วันเสาร์ ที่ 29 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ 
22.30 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย 

อินเตอร์ ประต ู 3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัท คอยอ านวยความสะดวก 
และด าเนินการด้านเอกสารแก่ทา่น 

 
วันอาทิตย์ ที่ 30 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – มิยาซากิ  
00.50 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฟุคโุอกะ โดยเท่ียวบินท่ี TG 8082 
08.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้

สดุของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองศนูย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลงัผา่นการ
ตรวจลงตราหนงัสอืเดินทาง และพิธีการศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

10.00 น. ออกเดินทางสู ่ ต าบลดาไซฟุ ท่ีมีอนสุรณ์ทางประวติัศาสตร์เหลอือยูใ่ห้ชม
มากมาย  

10.45 น. น าทา่นชม ศาลเจ้าดาไซฟู วดัชินโตเก่าแก่ และมีช่ือเสยีงท่ีสดุ สร้างขึน้เม่ือ
ปี ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็นท่ีสถิตของเทพเจ้าแหง่
ความรู้ จึงมีนกัเรียนนิสตินกัศกึษามากราบไหว้ขอพรเพื่อการศกึษา ชาว
ญ่ีปุ่ นท่ีไปนมสัการขอพรนัน้จะต้องมีพิธีการตัง้แตล้่างมือในบอ่น า้ให้สะอาด 
จากนัน้ก็จะใช้เหรียญ 5 เยน ซึง่มีรูตรงกลาง โยนลงไปตรงบอ่ด้านหน้าของ
เทพเจ้า พนมมือไหว้ พร้อมกบัตบมือ 3 ครัง้แล้วก้มลงกราบ เป็นอนัเสร็จพิธี 

11.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบเซ็ทญีปุ่ น 
12.15 น. ออกเดินทางสู ่สถานีฮากาตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  
13.00 น. ถึง สถานีฮากาตะ  
13.18 น. ออกเดินทางสู ่สถานีชิน-ยะซชิึโระ เมืองมิยาซากิ โดย รถไฟชินคันเซน เป็น

รถไฟความเร็วสงูชัน้น าของโลกท่ีเช่ือมระหวา่งเมืองตา่งๆ ในญ่ีปุ่ น แลน่ด้วย
ความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง  

14.09 น. เดินทางถึง สถานีชิน-ยะซึชิโระ เมืองมิยาซากิ ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียง
ใต้ของภมิูภาคคิวชู เป็นจงัหวดัท่ีหนัออกสูท่ะเลตัง้แต่ทิศเหนือท่ีแหลมฮิวกะ 
ยาวเป็นชายฝ่ัง ทะเลทางตะวนัออก จรดทางใต้ท่ีแหลมโทอิ ทางตะวนัตก
เป็นท่ีราบ  สงูและขนุเขา เป็นเมืองทา่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ และการทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั “ใช้ชีวิตอยา่งสบายๆ” คือค าพดูท่ี
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บรรยายความเป็นชาวเมืองมิยาซากิ เมืองท่ีทา่นสามารถทิง้ชีวิตประจ าวนั
ยุง่ๆ และมาใช้ชีวิตอยา่งช้าๆ 

16.00 น. น าทา่นสู ่อะชิยุโนะ เอกิ เอบิโนะ โคเกน (Ashiyu no Eki Ebino Kogen) 
เมืองเลก็ๆ แหง่นีท่ี้ได้ช่ือวา่มีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามและเป็นอุทยานแหง่ชาติ
แหง่แรกๆ ของญ่ีปุ่ น ตัง้อยูต่รงบริเวณเชิงเขาคิริชิม่า (Kirishima) ในพืน้ท่ี
ของเมืองมิยาซากิ (Miyazaki) เชิญทา่นช้อปปิง้สนิค้าพืน้เมือง และทดลอง
แช่น า้แร่เท้า 

19.00 น. น าทา่นเช็คอินเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั 
19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พักที่ JAL CITY MIYASAKI HOTEL หรือเทยีบเท่า  
 
วันจันทร์ ที่ 31 ธ.ค. 61 มิยาซากิ – นิชินัน – มิยาซากิ    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองนิชินัน ทางตอนใต้ของจงัหวดัมิยาซากิ เมืองแนว

ชายฝ่ังทะเลตอนใต้ 
09.45 น. น าทา่นชม ศาลเจ้ายูโดะ อยูท่ี่ชายฝ่ังทะเลนิชินนั ถกูสร้างขึน้เพื่อบิดาของ

จกัรพรรดิองค์แรกของญ่ีปุ่ น ศาลเจ้าสสีนัสดใสแหง่นี ้ ถกูสร้างฝังตวัอยูใ่นถ า้ 
ริมหน้าผาหนัหน้าออกทะเล ท าให้ได้วิวทิวทศัน์ท่ีงดงาม ซึง่มีเร่ืองเลา่วา่
จกัรพรรดิองค์แรกของญ่ีปุ่ นเติบโตขึน้มาจากน า้นมท่ีไหลออกมาจากหินท่ีมี
รูปร่างคล้ายเต้านมภายในถ า้ ท าให้ถ า้นีย้งัมีช่ือเสยีงเร่ืองความรัก การให้
ก าเนิดบุตร และการแตง่งานด้วย ภายนอกถ า้จะมีทางเดินริมหน้าผาท่ีหนั
หน้าออกทะเลเป็นแนวยาว และจะมีหินก้อนหนึง่ท่ีมีเชือกผกูเอาไว้พร้อมกบั
ถ้วยเซรามิค ท่ีเช่ือกนัวา่ถ้าโยนลกูบอล (มีขายท่ีศาลเจ้า) ลงถ้วยได้จะโชคดี 
โดยผู้หญิงจะโยนด้วยมือขวา สว่นผู้ชายจะโยนด้วยมือซ้าย 

11.00 น. ออกเดินทางสู ่ซนัเมสเสนิจินนั  
11.30 น. น าทา่นชม ซันเมสเสนิชินัน เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสร้างขึน้มาเม่ือไม่นาน

นกั ตัง้อยูบ่ริเวณเชิงเขาชนั ภายในเป็นสวนกว้างติดทะเลท่ีมีรูปปัน้โมอาย 7 
ตวัตัง้อยู ่ สวนแหง่นีเ้ป็นเพียงแหง่เดียวในโลกท่ีได้รับอนญุาตจากหมู่เกาะ 
EASTER ประเทศชิล ี ท่ีเป็นสถานท่ีดัง้เดิมของรูปปัน้โมอายให้ท าการสร้าง
เลยีนแบบได้  

12.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบเซ็ทญ่ีปุ่ น 
13.30 น. ออกเดินทางสู ่ เกาะเอโอชิม่า เกาะเลก็ๆ ใกล้กบัชายฝ่ังทะเลของมิยาซากิ 

เช่ือมตอ่กบัแผน่ดินใหญ่ด้วยสะพาน ล้อมรอบด้วยหาดทรายขาว และเป็น
ป่าดิบทบึบริเวณตรงกลางเกาะ ทางเดินรอบเกาะมีระยะทางเพียง 1.5 
กิโลเมตร  

14.10 น. น าทา่นชมหินยกัษ์ โอนิโนะ เซ็นตะคุอิตะ (Devil's Washboard) ตะกอน
จากน า้ทะเลจากยคุโบราณ ประมาณ 700 ล้านปีท่ีผา่นมา (หินทรายที่แข็ง 
และโคลนได้มีการทบัถมซ า้แล้วซ า้เลา่) ได้ถกูคลืน่ซดัทบัถมเป็นเวลานาน 
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 ท่ีเหลอืเพียงอยา่งเดียวตอนนี ้ เป็นสิง่เดียวท่ีสามารถเห็น และซ้อนกนัเหมือน
จาน คณุสามารถเห็นสิง่เหลา่นีเ้ป็นระยะทางกว่า 8 กิโลเมตรจากชายฝ่ังชิง
เตา่ ถึงคินชาคจิุมะ  

15.20 น. ออกเดินทางสู ่ห้างอิออน  
  น าทา่นช้อปปิง้ท่ี ห้างสรรพค้า AEON ทา่นสามารถเลอืกซือ้หาของใช้

ประจ าวนัตา่งๆ ท่ีนา่ใช้ในสไตล์ญ่ีปุ่ นได้ รวมไปถึงเคร่ืองส าอางแบรนด์ ญ่ีปุ่ น
ตา่งๆ รวมไปถึงเคร่ืองอุปโภค และบริโภคช่ือดงัมากมาย ขนมขบเคีย้ว บะหม่ี
กึ่งส าเร็จรูป ผงโรยข้าว เคร่ืองปรุงส าเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพ ูสบู ่ยาสี
ฟัน และของใช้ประจ าวนัอ่ืนๆ อีกมากมายได้ท่ีน่ี 

17.45 น. ออกเดินทางสู ่ภตัตาคาร  
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พักที่   JAL CITY MIYASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
วันอังคาร ที่ 1 ม.ค. 62        มิยาซากิ – ฮิวกะ – อะโสะ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองฮิวกะ ตัง้อยูท่างตอนเหนือของจงัหวดัมิยาซากิ 
09.45 น. น าทา่นชม ยูมะกุเซะ แหลมท่ียื่นออกไปในมหาสมทุรแปซิฟิก ชายฝ่ังทะเล

ท่ีน่ีเป็นชายฝ่ังแบบเว้าลกึ โดดเดน่ด้วยทางน า้ท่ีซบัซ้อนคัน่กลางระหวา่งหน้า
ผา หน้าผาท่ีน่ีมีความสงู 70 เมตร และคลืน่น า้ทะเลท่ีซดัสาดเข้าท่ีหน้าผา  
เป็นทศันียภาพท่ีมีเสนห์่ยิ่งนกั หน้าผาหินท่ีเปลอืยเปลา่ได้แสดงให้เห็นถึง
รอยแยกหินแบบรูปเสาได้อยา่งชดัเจน รอยแยกหินรูปเสานีไ้ด้ก่อตวัขึน้เม่ือ
ลาวาจากภเูขาไฟระเบิดได้เย็น และแข็งตวั ท่ีมาของช่ือ "ยมูะกเุซะ" เป็น
ความคิดท่ีมาจากความจริงท่ีวา่หินท่ีน่ีมีสคีล้ายคลงึกบัม้า ดงันัน้ช่ือสถาน
ท่ีนีจ้ึงเรียกวา่ “ยมูา-โนะ-เซนากะ” (หลงัม้า) (ค าวา่ ”ยมูา” หมายถึง ม้าใน
ภาษาญ่ีปุ่ น) 

 น าทา่นชม ครัซซ ี“The Sea of Cross” เป็นบริเวณพืน้ท่ีของมหาสมทุรท่ีจะ
เห็นเคร่ืองหมายไม้กางเขนในทะเลเม่ือมองมาจากประภาคาร แหลมนีเ้ป็น
ลกัษณะของชายฝ่ังท่ีเว้าลกึ “รูปไม้กางเขน” เกิดจากลกัษณะภมิูประเทศท่ี
แคบและถกูกดัเซาะโดยแม่น า้ท าให้เกิดเป็นรูปไม้กางเขนในทะเล เพราะรูป
ไม้กางเขนมีลกัษณะคล้ายกบัตวัอกัษรคนัจิของญ่ีปุ่ น 叶 (หมายถึง “สม
ปรารถนา”) จึงเป็นท่ีมาของเร่ืองการอธิฐานขอพรท่ีทะเลแหง่นีแ้ล้วจะสม
ปรารถนา 

11.00 น. ออกเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น. ออกเดินทางสู ่ช่องเขาทาคาชิโฮ 
14.15 น. น าทา่นเดินทางสู ่หุบเขาทาคาชิโฮ หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ ทาคาชิโฮะ เป็น

หนึง่ในแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสยีงของจงัหวดัมิยาซากิ อยูไ่ม่
ไกลกบัภเูขาไฟอะโซะ ซึง่เกิดจากรอยแตกของภเูขาท่ีมีแม่น า้โกคาเซะตดั
ผา่น2ข้างจะเป็นหินสงูชนั เหมือนหน้าผาท่ีเกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟจน
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มีรูปร่างคดเคีย้วเหมือนมงักร ซึง่จะมีน า้ตกมินาอิโนทาคิท่ีสงูถึง 17 เมตรอยู่
ในช่องเขานี ้ ให้วิวท่ีสวยงามท่ีตดักนัน า้ตกท่ีไหลเอ่ือยๆ ลงมาท่ีธารน า้สนี า้
เงินอมเขียว กบัความเขียวขจีของแมกไม้ และหินสเีทา 

15.30 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองปากประตอูุทยานแหง่ชาติอะโสะ ซึง่
เป็นท่ีตัง้ของภเูขาไฟสองลกู คือ ภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟคิวยิว 

 จากนัน้ น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ 
 เชิญทา่นพกัผอ่น สไตล์นิปปอน กบัการแชอ่อนเซน น า้แร่ธรรมชาติแท้ ท่ีผา่น

ความร้อนใต้พิภพ เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยล้า 
เลอืดลมเดินดีขึน้ เสริมสขุภาพให้กระปร่ีกระเปร่า 
ผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวล และช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายอีกด้วย 

 พักที่ ASO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
วันพุธ ที่ 2 ม.ค. 62 อะโสะ – ยานากาวะ – ฟุคุโอกะ   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่ไร่สตรอเบอร์ร่ี  
09.20 น. ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการชม และชิมสตรอเบอร์ร่ี ไร่สตรอเบอร่ีของชาว

ญ่ีปุ่ นท่ีมีการปลกูอยา่งพิถีพิถนั ดแูลเอาใจใสท่กุกระบวนการทกุขัน้ตอน ท า
ให้ผลของสตรอเบอร์ร่ีนัน้มีขนาดใหญ่ สแีดงสด และรสชาติหวาน 

10.00 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองยานากาวะ เมืองแหง่ดอกไม้ และสายน า้ เมืองท่ียงัคง
หลงเหลอือาคารบ้านเมืองเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น เมืองท่ีได้ช่ือวา่เป็นเวนิซของ
ญ่ีปุ่ น เพราะเป็นเมืองท่ีล้อมรอบด้วยคคูลอง  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบเซ็ทญ่ีปุ่ น 
13.30 น. น าทา่น ล่องเรือแม่น า้ยานากาวะ ซึง่มีลกัษณะคดเคีย้วผา่นในตวัเมือง ชม

บรรยากาศบ้านเรือนริมน า้ของญ่ีปุ่ น เพลดิเพลนิไปกบัฝีมือการพายเรือของ
นกัเดินเรือและทศันียภาพอนังดงาม เปรียบเหมือนการลอ่งเรือกอนโดลา่ใน
บรรยากาศแบบญ่ีปุ่ น 

14.15 น. ออกเดินทางสู ่โทสพึรีเม่ียมเอาท์เลต็ 
15.30 น. เชิญทา่นช้อปปิง้ท่ี โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต เป็นเอาท์เลต็มอลล์ขนาดใหญ่

ซึง่อาคารออกแบบในสไตล์แคลฟิอร์เนียใต้ ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุใน
ภมิูภาคคิวชู ให้ทา่นสนกุสนานกบัการเลอืกซือ้สนิค้าแบรนด์เนมมากมายใน
ราคาลดพิเศษสดุ อาทิ Adidas, Burberry, Coach, Dolce&Gabbana ฯลฯ 

 ห้ามพลาด!! ช้อปป้ิงถุงโชคดี หรือ ลักกีแ้บค จากร้านค้าแบรนด์ต่างๆ 
ที่จัดสินค้าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจ าหน่ายในราคาพิเศษ
สุด ซึ่งจะท าเฉพาะในช่วงปีใหม่ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคมนีเ้ท่านัน้ 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  
 พักที่ MONTE HERMANA FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันพฤหสัฯ ที่ 3 ม.ค. 62 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ตลอดวนั เชิญทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือเดินเลน่ ช้อปปิง้ในยา่นการค้าตา่งๆ โดย

มีหวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าแก่ทา่น  
 - ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็นยา่นท่ีเรียกวา่เป็นหวัใจของเมืองฟูกโุอกะ

หรือเกาะคิวชูเลยก็ได้ เรียกวา่เป็น Downtown Area ของเมืองฟูกโุอกะ โดย
ในบริเวณนีจ้ะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตวักนัอยู่
มากมาย  

 - คาแนล ซิตี ้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูย์รวมร้านค้า และ
ร้านอาหารขนาดใหญ่ตัง้อยูริ่มน า้ ภายในมีการขดุคลองให้ไหลผา่นใจกลาง
ห้างแหง่นีด้้วย นอกจากนัน้ยงัมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้ เกมส์ รวมทัง้
โรงแรมอีก 2 แหง่ ถกูออกแบบมาให้เป็นพืน้ท่ีเปิดโลง่ๆ กว้างๆ มีรูปทรง และ
สสีนัท่ีแปลกตาเพื่อให้ได้บรรยากาศท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจ มีร้านค้ามากกวา่ 250 
ร้าน ทัง้ร้านท่ีมีเฉพาะในญ่ีปุ่ น และร้านมาจากตา่งประเทศ มีร้านอาหาร
ให้บริการหลากหลายแบบทัง้อาหารญ่ีปุ่ น และอาหารชาติอ่ืนๆ ในราคาท่ี
ไม่ได้แพงกวา่ข้างนอกมากนกั โดยเฉพาะท่ีชัน้ 5 จะมีสว่นท่ีเรียกวา่ ราเมน 
สเตเด่ียม ท่ีจะมีร้านราเมนท่ีมาจากสว่นตา่งๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น รวมทัง้รา
เมนสไตล์ฟุคโุอกะท่ีเรียกวา่ฮากาตะราเมนด้วย  

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิง้แบบมงุหลงัคาท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุของฟุคุโอกะ ตลอดทัง้สองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วย
ร้านค้ากวา่ร้อยร้าน สนิค้าก็มีเลอืกซือ้มากมายประเภททัง้เสือ้ผ้า ของกิน 
ของใช้ สว่นใหญ่จะเป็นสนิค้าทัว่ๆ ไป ทีเด็ดของท่ีน่ีคือร้านท่ีมีสนิค้าจาก
เต้าหู้  มีทัง้มาสก์เต้าหู้ ท่ีขึน้ช่ือของท่ีน่ี และผลติภณัฑ์น า้เต้าหู้แท้ๆ ของฟุกโุอ
กะท่ีต้องลอง 

 - ช้อปขนมของฝากท่ี สถานี Hakata ใครท่ีจะหาซือ้ของฝาก หรือชิมของ
อร่อยแบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากนัได้ท่ีสถานี Hakata ท่ีตกึ Deito 
ซึง่เช่ือมตอ่อยูก่บัตวัสถานีเลย ตกึนีมี้ 3 ชัน้ คือชัน้ใต้ดิน ชัน้ 1 และชัน้ 2 โดย
ร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยูท่ี่ชัน้ 1 มีทัง้โซนท่ีเรียกวา่ Hakata 
Souvenir Street บริเวณนัน้ยงัมีช็อปเลก็ๆ อีกเพียบมีทัง้ขนมหรือของฝาก
ยอดฮิตทัว่ๆ ไปไม่วา่จะเป็น ช็อคโกแลต็ คิทแคทรสตา่งๆ ชาเขียวและอ่ืนๆ 
อีกมากมาย 

 - หรือจะตามเสยีง ดอง ดอง ดอง ดองกี ้ ดองกีโ้ฮเต้ ... เสยีงเพลงสไตล์อนิ
เมะท่ีเปิดให้ลกูค้าคุ้นหูตลอดเวลา สลบักบัประกาศขอบคณุลกูค้าท่ีมาใช้
บริการของร้านเป็นภาษาตา่งๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย “ดองกีโ้ฮเต้” 
หรือท่ีหลายๆ คนเรียกกนัวา่ ร้านดองกี ้ ร้านขายสนิค้าอุปโภค-บริโภคราคา
รวมภาษีแล้วสดุประหยดัของญ่ีปุ่ น 

 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื่อให้ทา่นได้ช้อปปิง้อยา่งเต็มท่ี) 
16.45 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน 
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19.00 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน TG 8085 
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะอย่างต ่า 35 ท่าน  
ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(2 ทา่น / 1 ห้อง) 55,900.- บาท 
ผู้ใหญ่พกัห้องเด่ียว  69,700.- บาท 
เด็กอาย ุ6-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียงเสริม 55,300.- บาท 
เด็กอาย ุ2-5 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไม่มีเตียงเสริม 41,800.- บาท 
หมายเหต ุ  กรณีต้องการเดินทางโดยท่ีนัง่ชัน้ธุรกิจ ราคาเพิ่มทา่นละ 22,000.- บาท 
 อัตราค่าบริการนีร้วม  
•  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย (TG)  
•  คา่ภาษีสนามบิน, ภาษีน า้มนั และประกนัภยัทกุแหง่  
•  คา่ท่ีพกั ห้องละ 2 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
•  คา่อาหาร, คา่เข้าชม และคา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  
•  คา่ใช้จ่ายของมคัคเุทศก์ท่ีคอยอานวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง  
•  คา่ประกนัอุบติัเหตใุนระหวา่งการเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลอนั

เน่ือง  จากอุบติัเหต ุไว้ในวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท 
• น า้หนกักระเป๋า 40 กิโลกรัม ส าหรับท่ีนัง่ชัน้ธุรกิจ และน า้หนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม ส าหรับท่ีนัง่ชัน้

ประหยดั กรณีน า้หนกัเกินจากท่ีก าหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม  
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
•  คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น คา่อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทวัร์, คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท์ เป็นต้น  
•  คา่ปรับ สาหรับน า้หนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว้  
•  คา่ธรรมเนียมวีซา่, คา่ท าหนงัสอืเดินทาง  
•  คา่ทิปไกด์ และคนขบัรถ 2,500 เยน ตลอดการเดินทาง 
•  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม  
เงื่อนไขการช าระเงิน  
• กรุณายืนยนัการเดินทาง และช าระเงินมดัจ า ภายใน 48 ชัว่โมงนบัจากการส ารองท่ีนัง่ ทา่นละ 20,000 

บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้ เดินทางเพื่อท าการจองท่ีนัง่ ในกรณีเดินทางชัน้
ธุรกิจ มดัจ าทา่นละ 30,000 บาท   

• คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื บริษัทฯ จะขอเก็บคา่ทวัร์ทัง้หมดก่อนการเดินทาง อยา่งน้อย 20 วนั  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
2.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, 

การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากวา่มีการน าสิง่ของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสอ่ไปในทาง

เสือ่มเสยีด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าวท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตกุารณ์ท่ีเหนือการณ์ควบคมุ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือทา่นตกลงช าระคา่มดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 
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ใบจองทวัร์ MYSTERIOUS KYUSHU 
29 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 

 
 
1. รายการท่ีจอง ............................................................................................................... ...... 

 
2. ช่ือ / นามสกลุ ผู้จอง.......................................................................................................... 

 
3. ช่ือ / นามสกลุ  ผู้ เดินทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

1. .................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................. 
6. .................................................................................................................. 

 
4. เบอร์ติดตอ่ ................................................................................................................................. 
 
5. ท่ีอยูปั่จจบุนั (ท่ีติดตอ่ได้สะดวก) ................................................................................................... 
 
6. ประเภทห้องพกั 

6.1  ห้องพกัผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (TWN / DBL)   ..... ห้อง    
6.2  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 1 ผู้ใหญ่  ..... ห้อง 
6.3  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 2 ผู้ใหญ่  ..... ห้อง (มีเตียง) 
6.4  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 2 ผู้ใหญ่  ..... ห้อง (ไม่มีเตียง) 
6.5 ห้องพกัผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP) เตียงเสริม   ..... ห้อง    
6.6 ห้องพกั 1 ทา่น (SGL)      ..... ห้อง     
 

7. อาหาร         ไม่ทานเนือ้ววั ไม่ทานเนือ้หม ู ไม่ทานสตัว์ปีก ทานมงัสวิรัติ 
อ่ืนๆ ............................................................ 

 
8. เคยโดนปฎิเสธวีซา่หรือไม่ ไม่เคย เคย   ประเทศ .................................. 
 
 
 


