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 สมัผสัประสบการณก์ารนงั ชินคนัเซน รถไฟความเรว็สงู ดว้ยความเร็ว 240-320 กม./ชวัโมง 
 ชมสวนระดบัมรดกโลก Beautiful World Heritage สวนเซนกาเนน พรอ้มกบัจิบชาเขียวแท้ๆ   
 อาบทรายรอ้นที อิบุซูก,ิ ชมทะเลสาบมอนสเตอร ์"อชิช"ี ทะเลสาบทใีหญ่ทสีดุของคิวช ู
 ภูเขาไฟซากุระจิมา ชมวิว 360 องศา ทีจดุชมวิวอาริมรูะ 
 ช้อปปิงจุใจ โทสเึอาทเ์ล็ต และย่านการคา้ในฟคุโุอกะ 
  ช้อปปิงถุงโชคด ี(Lucky Bag) วันท ี -  มกราคม ของทุกปี 

 
วันศุกรท์ ี  ธ.ค.  กรุงเทพฯ 

.  น. พรอ้มกนัทีท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ ชนั 4 หนา้เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย อินเตอร ์
ประต ู  แถว C โดยมีเจา้หนา้ทีบริษัท คอยอาํนวยความสะดวก และดาํเนินการดา้น
เอกสารแก่ท่าน 

 
วันเสารท์ ี  ธ.ค.  กรุงเทพฯ – ฟคุุโอกะ – คุมาโมโต้  

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

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

.  น. ออกเดินทางสู ่ตําบลดาไซฟุ ทมีีอนสุรณท์างประวตัิศาสตรเ์หลืออยู่ใหช้มมากมาย  

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

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบเซ็ทญีปุ่ น  

.  น. ออกเดินทางสู ่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองทมีีความรม่รืน และเป็นจดุยทุธศาสตรท์ีสาํคญั
สมยัสงครามกลางเมืองของญีปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตสููอ่ทุยาน
แห่งชาติอะโสะ ซงึเป็นทตีงัของภูเขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟคิวยิว 

.  น. นาํท่านชม สวนซุยเซนจ ิ สวนสไตลญี์ปุ่ นขนานแทที้มีชอืเสียงโด่งดงัทีสดุของจงัหวดั 
คมุาโมโต ้ ดว้ยรูปแบการตกแต่งอย่างงดงามทีลงตวั ภายในมีทงัสถานที สิงปลกูสรา้ง
ต่างๆ รวมไปถึงย่อส่วนสถานทีทมีีเชอืเสียงของญีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็น ภเูขาไฟฟจูิ 
ทะเลสาบบิวะ ศาลาไม ้ และสะพานหิน อีกทงัยงัมีสตัวน์่ารกัๆ อย่างนกกระเรียน หงส ์
และปลาคารฟ์ใหไ้ดเ้ห็นอยู่บรเิวณบ่อนาํทอียู่ภายในสวนอีกดว้ย  
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.  น. ออกเดินทางสู ่ปราสาทคมุาโมโต ้ 
 
 

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

 นาํท่านเดินเล่นที เมืองโบราณ (Sakura-no-baba Josaien) บริเวณเชิงเขาของ
ปราสาทคมุาโมโต ้ ออกแบบ และตกแต่งสไตลย์อ้นยุคใหเ้ขา้กบับรรยากาศเมือง เก่า
ของปราสาท ซงึจะมีรา้นคา้จาํหน่ายของทีระลึก ขนมขึนชือของเมืองคมุาโมโต ้ และ
รา้นอาหารต่างๆ มากมาย  

.  น. นาํท่านเดินทางสู ่ภตัตาคาร 

.  น. รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร     
 พักท ี KUMAMOTO CASTLE HOTEL   
 
วันอาทติยท์ ี  ธ.ค.  คุมาโมโต้ – คาโกชิมา  

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

.  น. ออกเดินทางสู ่ เมืองคาโกชิมา เมืองหลวง เมืองศนูยก์ลาง และเมืองทีใหญ่ทีสดุ ทาง
ทิศตะวนัตกฉียงใตข้องเกาะคิวช ู คาโกชิมามีชอืเล่นอีกชือว่า “เนเปิลสแ์ห่งตะวนัออก" 
ดว้ยลกัษณะภมูศิาสตรข์องอ่าวทีมีส่วนคลา้ยกัน อากาศทีรอ้น และมีภเูขาไฟซะกรุะจิ
มะตงัอยู่ใกลเ้มือง  

.  น. นาํท่านชม สวนเซนกาเนน หรือสวนไอโซเทเอน เป็นการจดัสวนสไตลญี์ปุ่ น ตามทาง
ชายฝังดา้นเหนือของตวัเมืองคาโกชิม่า โดยมองเห็นอ่าวคาโกชิม่ากบัภเูขาไฟซากรุะจิ
มะ ทาํใหไ้ดว้ิวทีสวยงามมาก ภายในสวนยงัรวมเอาสระนาํเล็กๆ ธารนาํ ศาลเจา้ และ
ทางเดินใตร้ม่เงาของป่าไผ่ เอาไวด้ว้ย สวนน ี สรา้งขึนตงัแต่สมยัเอโดะ ตรงส่วนกลาง
ของสวนยงัมีคฤหาสนข์องตระกลูไอโซะทีสรา้งพรอ้มกบัสวน และยงัคงสภาพเดิมมา
จนถึงทกุวนันี  เชิญชิมชาเขียว พรอ้มกบัทานขนมญีปุ่ นในบรรยากาศสบายๆ หลงัจาก
เดินเล่นรอบสวนทถีกูโอบลอ้มไปดว้ยกลินของพืชพนัธุ ์ คือช่วงเวลาผ่อนคลายทีแสน
ยอดเยียม 

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

.  น. ออกเดินทางสู ่หา้งอิออน  

.  น. นาํท่านชอ้ปปิงที ห้างสรรพค้า AEON ทใีหญ่ทสีดุบนเกาะคิวช ูท่านสามารถเลือก
ซือหาของใชป้ระจาํวันต่างๆ ทีน่าใชใ้นสไตลญี์ปุ่ นได ้ รวมไปถงึเครืองสาํอางแบรนด์
ญีปุ่ นต่างๆ ตามเคานเ์ตอร ์ เครอืงอปุโภค และบรโิภค ชือดงัมากมาย ทงัขนมขบ
เคียว บะหมกีงึสาํเรจ็รูป ผงโรยขา้ว เครืองปรุงสาํเรจ็รูป ชา กาแฟ เบียร ์แชมพ ูสบู่ 
ยาสีฟัน และของใชป้ระจาํวนัอนืๆ อกีมากมายไดท้ีนี 

.  น. ออกเดินทางสูท่ีพกั  

.  น. รบัประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ    
 เชิญท่านพกัผ่อน สไตลน์ิปปอน กบัการแช่ออนเซน นาํแรธ่รรมชาติแท ้ทผ่ีานความรอ้น

ใตพิ้ภพ เพอืผ่อนคลายความเมอืยลา้ เลือดลมเดินดีขึน เสริมสขุภาพใหก้ระปรีกระเป
รา่ ผิวพรรณสดใสมีนาํมีนวล และช่วยระบบการเผาผลาญของรา่งกายอีกดว้ย 



KYUSHU EXPERT GROUP 
 

 

Itin 5 : Amazing : Page 3 of 7 

 พกัท ี KAGOSHIMA SUN ROYAL HOTEL   
 
วันจันทรท์ ี  ม.ค.  คาโกชมิ่า – ซากุระจิมะ – อิบุซูก ิ

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

.  น. ออกเดินทางสูท่่าเรือ  

.  น. ออกเดินทางโดย เรือเฟอรรี์ สูภ่เูขาไฟซากรุะชิมะ 

.  น. ออกเดนิทางสู ่จดุชมวิวลาวาอารมิรูะ   
 นาํท่านชม ภูเขาไฟซากุระจิมะ จากจดุชมวิวลาวาอาริมรูะ ตงัอยู่บนเนินซงึเป็นพืนที

ทเีกิดจากการสะสมของลาวาทีไหลออกมาจากการปะทุครงัใหญ่ของภูเขาไฟซากรุะจิ
มะ ล่าสดุเมอืปี 1914 ตรงจดุนสีามารถมองเห็นปากปล่องภเูขาไฟ และกลุม่ควนัทีลอย
อยู่เหนือยอดเขา รอบๆ จะมีพืชพนัธุท์ีเติบโตอยู่แถบนีมากมาย นอกจากนียงัสามารถ
เดินไปทางดา้นฝังภเูขาไฟ ซงึมีทางเดินระยะ 1 กิโลเมตร เพอืใหช้มบรรยากาศ และ
สภาพแวดลอ้มรอบๆ จดุชมวิวแห่งนี ถูกจดัใหเ้ป็นจดุชมวิวแบบพาโนรามาทงัภเูขาไฟ 
และอ่าว  คินโกะ โดยสามารถนงัอยู่ในศาลาเล็กๆ ก็เห็นไดทุ้กมมุมองเลยทีเดียว  

.  น. ออกเดินทางสู ่สวนลาวานากิซะ 

.  น. นาํท่านผ่อนคลายใหเ้ทา้ไดมี้แรงเดินต่อท ี สปาซากุระจิมะ โยกัน นากิซะ บ่อสปา
เทา้ริมทะเล ตงัอยู่ในลานทีตกแต่งแบบเรียบง่าย มีทางเดินไม ้ศาลาเล็กๆ และจดัเกา้อี
ไวเ้พอืนงัชมวิวทะเล และเกาะซากุระจิมะ ในส่วนของบ่อทาํสปามีความยาวกว่า 100 
เมตร จากระเบียงไมร้มิทะเลยาวไปถึงกลางสนามหญา้ และมีหลงัคาเล็กๆ เป็นระยะๆ 
โดยมีนาํพุรอ้นจากธรรมชาติไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา นบัว่าเป็นบ่อนาํสปาเทา้
กลางแจง้ทียาวทีสดุอีกแห่งหนึงของญีปุ่ น 

.  น. ออกเดินทางสูท่่าเรือ  

.  น. นาํท่านเดินทางโดยเรือเฟอรรี์ กลบัสู่ เมืองคาโกชิมา 

.  น. ถึง ท่าเรือคาโกชิมา  

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

.  น. ออกเดินทางสู ่ทะเลสาบอิเคดะ  

.  น. นาํท่านชม ทะเลสาบอิเคดะ ทใีหญ่ทีสดุของควิช ูทมีีความกวา้ง 15 กิโลเมตร ความ
ลึก 233 เมตร เป็นทะเลสาบทมีีสีคราม สามารถมองเห็นวิวซตัสมึะ ฟูจิ หรือทีเรียกว่า
ภเูขาไคมงดาเคะได ้ มีปลาไหลตวัใหญ่ทมีีลาํตวัยาว 2 เมตร รอบตวักวา้ง 50 
เซ็นติเมตรอาศยัอยู่ และยงัเป็นทรูีจ้กัในฐานะทะเลสาบของมอนสเตอร ์ "อิชชี" ตาม
ตาํนานพนืบา้นทลืีอกนัว่า มีคนเห็นสตัวน์าํขนาดยกัษ์ปรากฏตวัทนี ี แต่ไม่มีผูใ้ดยืนยนั
ว่าเรอืงนีเป็นเรอืงจรงิหรือไม่ แต่รูปปันตวั "อิสซ"ี ก็ยงัคงตงัอยู่เพอืเป็นหลกัฐานดงักล่าว 
ชมทุ่งดอกเรปซีด (คาโนลา) ทปีลกูอยู่รอบๆ ทะเลสาบ    

.  น. ออกเดนิทางสู ่ เมืองอิบุซูกิ เป็นเมืองทีอยู่ทางตอนใตข้องเมืองคาโกชิมา มีชอืเสียงใน
ดา้นการอบทรายรอ้น พรอ้มเปิดประสบการณใ์หม่กบัการ อาบทรายรอ้น (Black 
Sand Bath) ซงึมีชือเสียงมากของประเทศญีปุ่ น ทรายรอ้นทีว่าสีค่อนจะออกสีดาํ เนือง
ดว้ยกรด กาํมะถันจากนาํแร่ใตพื้นดิน อีกทงัท่านจะไดส้วมใส่ชดุยคูาตะในการอบ
ทรายรอ้นอีกดว้ย ซงึคณุสมบตัิของการแช่ทรายรอ้นจะช่วยใหโ้ลหิตหมนุเวียนดีขนึ เพอื
สขุภาพทดีี 

.  น. รบัประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ 
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 เชิญท่านพกัผ่อนสไตลนิ์ปปอน กบัการแช่ออนเซน นาํแรธ่รรมชาติแท ้ทผ่ีานความรอ้น

ใตพิ้ภพ เพอืผ่อนคลายความเมอืยลา้ เลือดลมเดินดีขึน เสริมสขุภาพใหก้ระปรีกระเป
รา่ ผิวพรรณสดใสมีนาํมีนวล และช่วยระบบการเผาผลาญของรา่งกายอีกดว้ย 

 พักท ี IBUSUKI SEASIDE HOTEL  
 
วันอังคารท ี  ม.ค.  อิบุซูก ิ– โทสึพรีเมียมเอาทเ์ล็ต – ฟคุุโอกะ 

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

.  น. ออกเดินทางสูส่ถานีรถไฟ  

.  น. ออกเดินทางสู ่ เมืองโทสึ โดย รถไฟชนิคันเซน เป็นรถไฟความเรว็สงูชนันาํของโลกที
เชอืมระหว่างเมืองต่างๆ ในญีปุ่ น แลน่ดว้ยความเรว็ประมาณ  กิโลเมตรต่อชวัโมง  

.  น. ถึงสถานีรถไฟเมืองโทสึ   

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

 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือใหท้่านไดช้อ้ปปิงอย่างเต็มที) 
.  น. ออกเดินทางสู ่เมืองฟคุุโอกะ ศนูยก์ลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ เมืองทีโด่ง

ดงัมาจากอตุสาหกรรมผา้ไหม ฮากาตะโอร ิและตุ๊กตาดินฮากาตะ 
 (อาหารคาํตามอธัยาศยั) 
 พักท ี HOTEL CLIO COURT   
 
วันพุธท ี  ม.ค. 63 ฟคุุโอกะ – กรุงเทพฯ 

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ตลอดวนั เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเดินเลน่ ชอ้ปปิงในย่านการคา้ต่างๆ โดยมีหวัหนา้

ทวัรใ์หค้าํแนะนาํแก่ท่าน  
 - ย่านเทน็จิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านทเีรียกว่าเป็นหวัใจของเมืองฟกูโุอกะหรือเกาะ

คิวชเูลยก็ได ้เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟกูโุอกะ โดยในบรเิวณนีจะมีรา้น
รวง ถนนคนเดิน และหา้งใหญ่ๆ มารวมตวักนัอยู่มากมาย เรียกว่าถา้ตงัใจจะมาเดินช้
อปปิงซอืของกนัจริงๆ วนัเดียวก็ไม่พอ มีสินคา้ใหเ้ลือกซอืหลากหลายชนิด ตงัแต่
เครืองใชไ้ฟฟ้า เสือผา้ แบรนเนมด ์ หนังสือ เครืองสาํอางคต์่างๆ รวมไปถึงรา้นอาหาร
อีกมากมาย  

 - คาแนล ซิตี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ และรา้นอาหาร
ขนาดใหญ่ตงัอยู่รมินาํ ภายในมีการขุดคลองใหไ้หลผ่านใจกลางหา้งแห่งนดีว้ย 
นอกจากนนัยงัมีโรงภาพยนตร ์ โรงละคร รา้นตูเ้กมส ์ รวมทงัโรงแรมอีก  แห่ง ถกู
ออกแบบมาใหเ้ป็นพนืทีเปิดโล่งๆ กวา้งๆ มีรูปทรง และสีสนัทแีปลกตาเพอืใหไ้ด้
บรรยากาศทนี่าตืนตาตืนใจ ตรงกลางของคลองจาํลองนจีะมีการแสดงนาํพุแสงสีเสียง 
ตงัแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครงึชวัโมง มีรา้นคา้มากกว่า 250 รา้น ทงัรา้นทีมีเฉพาะในญีปุ่ น 
และรา้นมาจากต่างประเทศ มีรา้นอาหารใหบ้รกิารหลากหลายแบบทงัอาหารญีปุ่ น 
และอาหารชาติอนืๆ ในราคาทไีม่ไดแ้พงกว่าขา้งนอกมากนกั โดยเฉพาะทชีนั 5 จะมี 
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ส่วนทีเรียกว่า ราเมน สเตเดียม ทีจะมีรา้นราเมนทีมาจากส่วนต่างๆ 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 ชาเขียวและอนืๆ อีกมากมาย 

 - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองก ีดองกโีฮเต้ ... เสียงเพลงสไตลอ์นิเมะทีเปิด
ใหล้กูคา้คุน้หตูลอดเวลา สลบักับประกาศขอบคณุลกูคา้ทีมาใชบ้รกิารของรา้นเป็น
ภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสียงเพลงทีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะกบัรา้น 
“ดองกโีฮเต้” หรือทหีลายๆ คนเรียกกนัว่า รา้นดองกี รา้นขายสินคา้อปุโภค-บรโิภค
ราคารวมภาษีแลว้สดุประหยดัของญีปุ่ น 

 (ไม่มีบรกิารอาหารกลางวนั เพือใหท้่านไดช้อ้ปปิงอย่างเต็มที) 
.  น. ออกเดินทางสูส่นามบิน 
.  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบิน TG-8109 Charter Flight เทยีวบินพิเศษ 

(ใชเ้วลาบิน .  ชวัโมง) บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองฯ 
.  น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ สาํหรับคณะอย่างตาํ 35 ทา่น  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (  ท่าน /  หอ้ง) , .- บาท 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งเดียว  , .- บาท 
เด็กอาย ุ -  ปี พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน ไม่มีเตียงเสรมิ , .- บาท 
เด็กอาย ุ -  ปี พกักบัผูใ้หญ่  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 , ,  บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนัเนอืง  

จากอุบติัเหต ุไวใ้นวงเงินไม่เกินท่านละ ,  บาท 
• นาํหนกักระเป๋า  กิโลกรมั สาํหรบัทีนงัชนัธุรกิจ และนาํหนกักระเป๋า  กิโลกรมั สาํหรบัทีนงัชนัประหยดั 

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

และกรุณาแฟกซ ์ หรือ อีเมลห์นา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทางเพอืทาํการจองทนีงั ในกรณีเดินทางชนัธุรกิจ มดัจาํ
ท่านละ ,  บาท   

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

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

เสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทงัในประเทศและ
ต่างประเทศ ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 

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 ์AMAZING NATURE 
 ธันวาคม  –  มกราคม  

 
 

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

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


