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 สมัผสัประสบการณก์ารนงั ชินคนัเซน รถไฟความเรว็สงู ดว้ยความเร็ว  –  กม./ชวัโมง 
 ตามหารกัแท ้คน้หาความมหศัจรรยแ์ห่ง ศาลเจ้ายูโดะ 
 หุบเขาทาคาชิโฮ สวรรคบ์นดิน ธรรมชาติทีอดุมสมบรูณน์่าหลงไหล   
 ไม่ตอ้งไปไกลถึงเกาะอีสเตอร ์ก็ใกลช้ิดกบัรูปปันโมอาย ไดง้่ายๆ  
 ไมก้างเขนในทะเล ครัซซ ี“The Sea of Cross”  

 ชอ้ปปิงถงุโชคดี (Lucky Bag) วนัที -  มกราคม ของทุกปี 

วันศุกรท์ ี  ธ.ค.  กรุงเทพฯ 
.  น.  พรอ้มกนัทีท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ ชนั 4 หนา้เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย อินเตอร ์

ประต ู  แถว C โดยมีเจา้หนา้ทีบริษัท คอยอาํนวยความสะดวก และดาํเนินการดา้น
เอกสารแก่ท่าน 

 
วันเสารท์ ี  ธ.ค.  กรุงเทพฯ – ฟคุุโอกะ – มิยาซากิ  

.  น. ออกเดินทางสูเ่มืองฟคุโุอกะ โดยเทียวบินที TG-8106 Charter Flight เทยีวบินพิเศษ 
(ใชเ้วลาบิน .  ชวัโมง) บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองฯ 

.  น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองทีใหญ่ทีสดุบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใตส้ดุของ
ประเทศญีปุ่ น เป็นเมืองศนูยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย ์ หลงัผ่านการตรวจลงตรา
หนงัสือเดินทาง และพิธีการศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

.  น. ออกเดินทางสู ่ตําบลดาไซฟุ ทมีีอนสุรณท์างประวตัศิาสตรเ์หลืออยู่ใหช้มมากมาย  

.  น. นาํท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟู วดัชินโตเก่าแก่ และมีชอืเสียงทีสดุ สรา้งขึนเมอืปี ค.ศ. 
905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็นทีสถิตของเทพเจา้แห่งความรู ้ จึงมนีกัเรียน
นิสิตนกัศกึษามากราบไหวข้อพรเพอืการศกึษา ชาวญีปุ่ นทีไปนมสัการขอพรนนัจะตอ้ง
มีพิธีการตงัแต่ลา้งมือในบ่อนาํใหส้ะอาด จากนนัก็จะใชเ้หรียญ 5 เยน ซงึมีรูตรงกลาง 
โยนลงไปตรงบ่อดา้นหนา้ของเทพเจา้ พนมมือไหว ้ พรอ้มกบัตบมือ 3 ครงัแลว้กม้ลง
กราบ เป็นอนัเสรจ็พิธี 

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบเซ็ทญีปุ่ น 

.  น. ออกเดินทางสู ่สถานีฮากาตะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  

.  น. ถึง สถานีฮากาตะ  

.  น. ออกเดินทางสู ่สถานีชิน ยตัสึชิโระ โดย รถไฟชนิคันเซน เป็นรถไฟความเรว็สงูชนันาํ
ของโลกทเีชอืมระหว่างเมืองต่างๆ ในญีปุ่ น แล่นดว้ยความเรว็ประมาณ 300 กิโลเมตร
ต่อชวัโมง  
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.  น. เดินทางถึง สถานีชิน ยัตสึชิโระ จังหวดัคุมาโมโต้ เป็นจดุยทุธศาสตรท์ีสาํคญัสมยั
สงครามกลางเมืองของญีปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นปากประตสููอ่ทุยานแห่งชาติอะโสะ 
ซงึเป็นทีตงัของภูเขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟคิวยิว 

 จากนนัเชิญท่านชอ้ปปิง ณ KIRINO KURA BREWERY ก่อนเดินทางต่อสู่เมอืงมิยาซาก ิ
.  น. ออกเดินทางสู ่ เมืองมิยาซาก ิ ตงัอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องภมูภิาคคิวช ู เป็น

จงัหวดัทีหนัออกสู่ทะเลตงัแต่ทศิเหนือทีแหลมฮิวกะ ยาวเป็นชายฝัง ทะเลทาง  
ตะวนัออก จรดทางใตที้แหลมโทอิ ทางตะวนัตกเป็นทีราบ  สงูและขนุเขา เป็นเมอืง  
ท่าทางตะวนัออกเฉียงใตที้เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ และการท่องเทยีวทีสาํคญั “ใช้
ชีวิตอย่างสบายๆ” คือคาํพดูทบีรรยายความเป็นชาวเมืองมิยาซากิ เมืองทีท่านสามารถ
ทงิชวีิตประจาํวนัยุ่งๆ และมาใชชี้วิตอย่างชา้ๆ 

.  น. นาํท่านเช็คอินเขา้สูโ่รงแรมทีพกั 

.  น. รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร แบบบุฟเฟ่ต ์ 
 พักท ี JAL CITY MIYASAKI HOTEL  
 
วันอาทติยท์ ี  ธ.ค.  มิยาซากิ – นิชินัน – มิยาซากิ    

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

.  น. ออกเดินทางสู ่ เมืองนิชินัน ทางตอนใตข้องจงัหวดัมิยาซากิ เมืองแนวชายฝังทะเล
ตอนใต ้

.  น. นาํท่านชม ศาลเจ้ายูโดะ อยู่ทีชายฝังทะเลนิชินนั ถกูสรา้งขึนเพอืบิดาของจกัรพรรดิ
องคแ์รกของญีปุ่ น ศาลเจา้สีสนัสดใสแห่งนี ถกูสรา้งฝังตวัอยู่ในถาํ รมิหนา้ผาหนัหนา้
ออกทะเล ทาํใหไ้ดว้ิวทิวทัศนท์งีดงาม ซงึมีเรอืงเล่าว่าจกัรพรรดิองคแ์รกของญีปุ่ น
เติบโตขึนมาจากนาํนมทไีหลออกมาจากหินทมีีรูปรา่งคลา้ยเตา้นมภายในถาํ ทาํใหถ้าํ
นยีงัมีชอืเสียงเรอืงความรกั การใหก้าํเนิดบตุร และการแต่งงานดว้ย ภายนอกถาํจะมี
ทางเดินรมิหนา้ผาทีหนัหนา้ออกทะเลเป็นแนวยาว และจะมีหินกอ้นหนึงทีมีเชือกผูก
เอาไวพ้รอ้มกบัถว้ยเซรามิค ทเีชอืกนัว่าถา้โยนลกูบอล (มีขายทศีาลเจา้) ลงถว้ยไดจ้ะ
โชคดี โดยผูห้ญิงจะโยนดว้ยมือขวา สว่นผูช้ายจะโยนดว้ยมือซา้ย 

.  น. ออกเดินทางสู ่ซนัเมสเสนิจินนั  

.  น. นาํท่านชม ซันเมสเสนิชินัน เป็นสถานทที่องเทียวทีสรา้งขึนมาเมอืไมน่านนกั ตงัอยู่
บริเวณเชิงเขาชนั ภายในเป็นสวนกวา้งติดทะเลทีมีรูปปันโมอาย 7 ตวัตงัอยู่ สวนแห่งนี
เป็นเพียงแห่งเดียวในโลกทไีดร้บัอนุญาตจากหมู่เกาะ EASTER ประเทศชิลี ทเีป็น
สถานทดีงัเดิมของรูปปันโมอายใหท้าํการสรา้งเลียนแบบได ้ 

.  น. ออกเดินทางสูภ่ตัตาคาร  

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

.  น. ออกเดินทางสู ่ เกาะเอโอชิม่า เกาะเล็กๆ ใกลก้ับชายฝังทะเลของมิยาซากิ เชอืมต่อ
กบัแผ่นดินใหญ่ดว้ยสะพาน ลอ้มรอบดว้ยหาดทรายขาว และเป็นป่าดิบทึบบริเวณตรง
กลางเกาะ ทางเดินรอบเกาะมีระยะทางเพียง .  กิโลเมตร  
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นาํท่านชมหินยกัษ์ โอนิโนะ เซ็นตะคอุิตะ (Devil's Washboard) ตะกอนจากนาํ
ทะเลจากยคุโบราณ ประมาณ 700 ลา้นปีทีผ่านมา (หินทรายทแีข็ง และโคลนไดมี้การ
ทบัถมซาํแลว้ซาํเล่า) ไดถ้กูคลืนซดัทบัถมเป็นเวลานาน ทีเหลือเพียงอย่างเดียวตอนนี 
เป็นสิงเดยีวทีสามารถเห็น และซอ้นกันเหมือนจาน คณุสามารถเห็นสิงเหล่านเีป็น
ระยะทางกว่า 8 กิโลเมตรจากชายฝังชงิเต่า ถึงคินชาคจิุมะ  

.  น. ออกเดินทางสู ่หา้งอิออน  

.  น. นาํท่านชอ้ปปิงที ห้างสรรพค้า AEON ท่านสามารถเลือกซือหาของใชป้ระจาํวนัต่างๆ 
ทนี่าใชใ้นสไตลญี์ปุ่ นได ้ รวมไปถึงเครอืงสาํอางแบรนด ์ ญีปุ่ นต่างๆ รวมไปถงึเครอืง
อปุโภค และบริโภคชอืดงัมากมาย ขนมขบเคียว บะหมกีึงสาํเรจ็รูป ผงโรยขา้ว 
เครืองปรุงสาํเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร ์แชมพ ูสบู่ ยาสีฟัน และของใชป้ระจาํวนัอนืๆ อีก
มากมายไดท้นี ี

.  น. ออกเดินทางสู ่ภตัตาคาร  

.  น. รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร แบบยากินิกุ  
 พักท ี JAL CITY MIYASAKI HOTEL  
 
วันจันทรท์ ี  ธ.ค.  มิยาซากิ – ฮิวกะ – อะโสะ 

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

.  น. ออกเดินทางสู ่เมืองฮิวกะ ตงัอยู่ทางตอนเหนือของจงัหวดัมิยาซาก ิ

.  น. นาํท่านชม ยูมะกุเซะ แหลมทียืนออกไปในมหาสมทุรแปซิฟิก ชายฝังทะเลทีนเีป็น
ชายฝังแบบเวา้ลึก โดดเด่นดว้ยทางนาํทซีบัซอ้นคนักลางระหว่างหนา้ผา หนา้ผาทีนมีี
ความสงู 70 เมตร และคลืนนาํทะเลทีซดัสาดเขา้ทีหนา้ผา  เป็นทศันียภาพทมีีเสน่หย์งิ
นกั หนา้ผาหินทเีปลือยเปล่าไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงรอยแยกหินแบบรูปเสาไดอ้ย่างชดัเจน 
รอยแยกหินรูปเสานไีดก้่อตวัขึนเมอืลาวาจากภเูขาไฟระเบิดไดเ้ย็น และแข็งตวั ทมีา
ของชอื "ยมูะกุเซะ" เป็นความคิดทีมาจากความจรงิทีว่าหินทีนมีีสีคลา้ยคลึงกบัมา้ 
ดงันนัชอืสถานทีนีจึงเรียกว่า “ยมูา-โนะ-เซนากะ” (หลงัมา้) (คาํว่า ”ยมูา” หมายถึง มา้
ในภาษาญีปุ่ น) 

 นาํท่านชม ครัซซี “The Sea of Cross” เป็นบรเิวณพนืทีของมหาสมทุรทจีะเห็น
เครืองหมายไมก้างเขนในทะเลเมอืมองมาจากประภาคาร แหลมนเีป็นลกัษณะของ
ชายฝังทีเวา้ลึก “รูปไมก้างเขน” เกิดจากลกัษณะภมิูประเทศทีแคบและถกูกดัเซาะโดย
แม่นาํทาํใหเ้กิดเป็นรูปไมก้างเขนในทะเล เพราะรูปไมก้างเขนมีลกัษณะคลา้ยกับ
ตวัอกัษรคนัจิของญีปุ่ น 叶 (หมายถึง “สมปรารถนา”) จึงเป็นทีมาของเรอืงการอธิฐาน
ขอพรทีทะเลแห่งนีแลว้จะสมปรารถนา 

.  น. ออกเดินทางสูภ่ตัตาคาร  

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

.  น. ออกเดินทางสู ่ชอ่งเขาทาคาชิโฮ 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ หุบเขาทาคาชโิฮ หรือเรียกอีกชอืหนงึว่า ทาคาชิโฮะ เป็นหนึงใน
แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติทีมีชอืเสียงของจงัหวดัมิยาซากิ อยู่ไม่ไกลกบัภูเขา  
ไฟอะโซะ ซงึเกิดจากรอยแตกของภเูขาทีมีแมน่าํโกคาเซะตดัผ่าน2ขา้งจะเป็นหินสงูชนั 
เหมือนหนา้ผาทีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟจนมีรูปรา่งคดเคียวเหมือนมงักร ซงึจะ 
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มีนาํตกมินาอิโนทาคิทีสงูถึง 17 เมตรอยู่ในช่องเขานี ใหวิ้วทีสวยงามทีตดักนันาํตกที
ไหลเออืยๆ ลงมาทธีารนาํสีนาํเงินอมเขียว กบัความเขียวขจีของแมกไม ้และหนิสีเทา 

.  น. ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอะโสะ ซงึเป็นทตีงัของภเูขาไฟสองลกู คือ ภเูขา
ไฟอะโสะ และภเูขาไฟคิวยิว 

 จากนนันาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั 
.  น. รบัประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ 

เชิญท่านพกัผ่อน สไตลน์ิปปอน กบัการแช่ออนเซน นาํแรธ่รรมชาติแท ้ทผ่ีานความรอ้น
ใตพิ้ภพ เพอืผ่อนคลายความเมอืยลา้ เลือดลมเดินดีขึน เสริมสขุภาพใหก้ระปรีกระเป
รา่ ผิวพรรณสดใสมีนาํมีนวล และช่วยระบบการเผาผลาญของรา่งกายอีกดว้ย 

 พักท ี ASO PLAZA HOTEL  
 
วันอังคารท ี  ธ.ค.  อะโสะ – คุมาโมโต้ – ฟุคุโอกะ   

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

.  น. ออกเดินทางสู ่ทุ่งหญา้คซุะเซนร ิ 

.  น. นาํท่านชม ทุ่งหญ้าคุซะเซนร ิ ตงัอยู่ทใีกล้ๆ  กบัปากปลอ่งภูเขาไฟนากะดาเขะ และ
ภเูขาไฟอะโซะ ในจงัหวดัคมุาโมโต ้เมือมองไปรอบๆ จะเห็นควนัสีขาวทีพวยพุ่งออกมา
จากปลอ่งภเูขาไฟนากะดาเขะ เป็นทุ่งหญา้แพรรทีอียู่ทางตอนเหนือของ ปล่องภเูขาไฟ
เอโบชิดะเขะ ทีมีทะเลสาปอนักวา้งขวางอยู่ตรงกลาง พรอ้มกับมา้เป็นจาํนวนมากทอียู่
รอบๆ ทะเลสาบ เป็นภาพวิวทีสวยงาม และยากนกัทีจะหาชม ไม่ว่าจะเป็นทุ่งหญา้
เขียวขจีในฤดรูอ้น หรือหิมะสีขาวทีปกคลมุในฤดหูนาว  

.  น. ออกเดินทางสูภ่ตัตาคาร  

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

.  น. นาํท่านชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก) ตวัปราสาททตีงัตระหง่านอยู่บนเนิน
เขากลางเมืองคมุาโมโต ้ ในสถาปัตยกรรมคลาสสิกทีมีความสวยงาม อายกุว่า 420 ปี 
ภายในปราสาทมีหอ้งโถงเป็นทเีก็บสมบตัิ วตัถุมีค่า รูปภาพปราสาทต่างๆ และไดร้บั
ฉายา ปราสาทดาํ สรา้งขึนโดยขุนพลผูโ้ด่งดงั คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 
ภายในเปิดเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงวตัถโุบราณ   

.  น. ออกเดินทางสู ่โทสึพรีเมยีมเอาทเ์ล็ต 

.  น. เชิญท่านชอ้ปปิงที โทสพึรีเมยีมเอาทเ์ล็ต เป็นเอาทเ์ล็ตมอลลข์นาดใหญ่ซึงอาคาร
ออกแบบในสไตลแ์คลิฟอรเ์นียใต ้ ทไีดร้บัความนิยมมากทีสดุในภมูภิาคคิวช ู ใหท่้าน
สนกุสนานกบัการเลือกซือสินคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคาลดพิเศษสดุ อาทิ 
Adidas, Burberry, Coach, Dolce&Gabbana ฯลฯ 

.  น. ออกเดินทางสู ่เมืองฟุคุโอกะ ศนูยก์ลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ เมืองทีโด่ง
ดงัมาจากอตุสาหกรรมผา้ไหม ฮากาตะโอร ิและตุ๊กตาดินฮากาตะ 

 (อาหารคาํตามอธัยาศยั) 
 พักท ี HOTEL NISHITETSU GRAND   
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วันพุธท ี  ม.ค.  ฟคุุโอกะ – กรุงเทพฯ 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ตลอดวนั เชญิท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเดินเลน่ ชอ้ปปิงในย่านการคา้ต่างๆ โดยมีหวัหนา้

ทวัรใ์หค้าํแนะนาํแก่ท่าน  
  - คาแนล ซิตี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ และรา้นอาหาร

ขนาดใหญ่ตงัอยู่รมินาํ ภายในมีการขุดคลองใหไ้หลผ่านใจกลางหา้งแห่งนดีว้ย 
นอกจากนนัยงัมีโรงภาพยนตร ์ โรงละคร รา้นตูเ้กมส ์ รวมทงัโรงแรมอีก  แห่ง ถกู
ออกแบบมาใหเ้ป็นพนืทีเปิดโล่งๆ กวา้งๆ มีรูปทรง และสีสนัทแีปลกตาเพอืใหไ้ด้
บรรยากาศทนี่าตืนตาตืนใจ มีรา้นคา้มากกว่า 250 รา้น ทงัรา้นทีมีเฉพาะในญีปุ่ น และ
รา้นมาจากต่างประเทศ มีรา้นอาหารใหบ้รกิารหลากหลายแบบทงัอาหารญีปุ่ น และ
อาหารชาติอนืๆ ในราคาทไีม่ไดแ้พงกว่าขา้งนอกมากนกั โดยเฉพาะทชีนั 5 จะมีส่วนที
เรียกว่า ราเมน สเตเดียม ทจีะมีรา้นราเมนทีมาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญีปุ่ น 
รวมทงัราเมนสไตลฟ์คุโุอกะทีเรียกว่าฮากาตะราเมนดว้ย  

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนชอ้ปปิงแบบมงุหลงัคาทีเก่าแก่ทสีดุ
ของฟคุโุอกะ ตลอดทงัสองขา้งทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่ารอ้ยรา้น 
สินคา้ก็มีเลือกซือมากมายประเภททงัเสือผา้ ของกิน ของใช ้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้
ทวัๆ ไป ทีเด็ดของทีนคีือรา้นทีมีสินคา้จากเตา้หู ้ มีทงัมาสกเ์ตา้หูที้ขึนชอืของทีนี และ
ผลิตภณัฑน์าํเตา้หูแ้ท้ๆ  ของฟุกโุอกะทีตอ้งลอง 

 - ชอ้ปขนมของฝากที สถานี Hakata ใครทีจะหาซือของฝาก หรือชิมของอรอ่ยแบบไม่
ตอ้งเดินทางไปไหนไกล ไปหากนัไดที้สถานี Hakata ทตีกึ Deito ซงึเชอืมต่ออยู่กับตวั
สถานีเลย ตกึนีมี 3 ชนั คือชนัใตด้ิน ชนั 1 และชนั 2 โดยรา้นขนม รา้นของฝากนานา
ชนิดจะอยู่ทีชนั 1 มีทงัโซนทีเรียกว่า Hakata Souvenir Street บริเวณนนัยงัมีช็อป
เล็กๆ อีกเพียบมีทงัขนมหรือของฝากยอดฮิตทวัๆ ไปไม่วา่จะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคท
รสต่างๆ ชาเขียวและอืนๆ อีกมากมาย 

 - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี ดองกีโฮเต ้... เสียงเพลงสไตลอ์นิเมะทีเปิดให้
ลกูคา้คุน้หูตลอดเวลา สลบักบัประกาศขอบคณุลกูคา้ทีมาใชบ้รกิารของรา้นเป็นภาษา
ต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย “ดองกโีฮเต้” หรือทหีลายๆ คนเรียกกนัว่า รา้นดอง
กี รา้นขายสินคา้อปุโภค-บริโภคราคารวมภาษีแลว้สดุประหยดัของญีปุ่ น 

 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพอืใหท้่านไดช้อ้ปปิงอย่างเต็มที) 
.  น. ออกเดินทางสูส่นามบิน 
.  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบิน TG-8109 Charter Flight เทยีวบินพิเศษ 

(ใชเ้วลาบิน .  ชวัโมง) บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองฯ 
 .  น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ สาํหรับคณะอย่างตาํ 35 ท่าน  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) , .- บาท 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งเดียว  , .- บาท 
เด็กอาย ุ2-5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสรมิ , .- บาท 
เด็กอาย ุ6-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสรมิ , .- บาท 
หมายเหตุ   กรณีตอ้งการเดินทางโดยทีนงัชนัธุรกิจ ราคาเพมิท่านละ , .- บาท 
อัตราค่าบริการนีรวม  
•  ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย (TG)  
•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั และประกนัภยัทุกแห่ง  
•  ค่าทีพกั หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกนั  
•  ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
•  ค่าใชจ่้ายของมคัคเุทศกท์ีคอยอานวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง  
•  ค่าประกนัอุบติัเหตใุนระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนัเนอืง  

จากอุบติัเหต ุไวใ้นวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 
• นาํหนกักระเป๋า 40 กิโลกรมั สาํหรบัทีนงัชนัธุรกิจ และนาํหนกักระเป๋า 30 กิโลกรมั สาํหรบัทีนงัชนัประหยดั 

กรณีนาํหนกัเกินจากทีกาํหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิม  
อัตราค่าบริการนีไม่รวม  
•  ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  
•  ค่าปรบั สาหรบันาํหนกักระเป๋าเดินทางทเีกินจากททีางสายการบินกาํหนดไว ้ 
•  ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทาํหนงัสือเดินทาง  
•  ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง 
•  ค่าภาษีหกั ณ ทจี่าย และค่าภาษีมลูค่าเพมิ  
เงอืนไขการชาํระเงิน  
• กรุณายืนยนัการเดินทาง และชาํระเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชวัโมงนบัจากการสาํรองทีนงั ท่านละ 10,000 บาท 

และกรุณาแฟกซ ์ หรือ อีเมลห์นา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทางเพอืทาํการจองทนีงั ในกรณีเดินทางชนัธุรกิจ มดัจาํ
ท่านละ 20,000 บาท   

• ค่าทวัรส์่วนทเีหลือ บรษัิทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์งัหมดก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 25 วนั  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านาํมนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพมิ หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวนัเดินทาง 
2.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  
3. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากว่ามีการนาํสิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือม

เสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทงัในประเทศและ
ต่างประเทศ ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วทพีาํนกัอยู่ในประเทศไทย หรือเหตกุารณที์เหนือการณค์วบคมุ 

5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสญูหาย อนัเนอืงเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเทยีวเอง 

6. เมอืท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทงัหมด 
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ใบจองทวัร ์MYSTERIOUS KYUSHU 

 ธันวาคม  –  มกราคม  
 

 
1. ชือ / นามสกลุ ผูจ้อง............................................................................................................ 

 
2. ชือ / นามสกลุ  ผูเ้ดินทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

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

 
3. เบอรต์ิดต่อ ................................................................................................................................. 
 
4. ทอียู่ปัจจบุนั (ทีติดต่อไดส้ะดวก) ................................................................................................... 
 
5. ประเภทหอ้งพกั 

6.1  หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  (TWN / DBL)   ..... หอ้ง    
6.2  หอ้งพกั 1 เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 1 ผูใ้หญ่  ..... หอ้ง 
6.3  หอ้งพกั 1 เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่  ..... หอ้ง (มีเตียง) 
6.4  หอ้งพกั 1 เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่  ..... หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
6.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสรมิ   ..... หอ้ง    
6.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL)      ..... หอ้ง     
 

6. อาหาร         ไม่ทานเนือววั ไม่ทานเนอืหม ู ไม่ทานสตัวปี์ก ทานมงัสวิรตัิ 
อนืๆ ............................................................ 

 
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ ไม่เคย เคย   ประเทศ .................................. 
 
 

 


