 สัมผัสประสบการณ์การนั่ง ชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว 240-320 กม./ชั่วโมง
 ตามหารักแท้ ค้นหาความมหัศจรรย์แห่ง ศาลเจ้ ายูโดะ
 หุบเขาทาคาชิโฮ สวรรค์บนดิน ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์น่าหลงไหล
วันเสาร์ ที่ 29 ธ.ค. 61
22.30 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย
อินเตอร์ ประตู 3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอํานวยความสะดวก
และดําเนินการด้านเอกสารแก่ท่าน

วันอาทิตย์ ที่ 30 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – มิยาซากิ
00.50 น.
ออกเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG 8082
08.20 น.
ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้
สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลังผ่านการ
ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
10.00 น.
ออกเดินทางสู่ ตาบลดาไซฟุ ที่มีอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์เหลืออยู่ให้ชม
มากมาย
10.45 น.
นําท่านชม ศาลเจ้ าดาไซฟู วัดชินโตเก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุด สร้างขึ้นเมื่อ
ปี ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่ง
ความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษา ชาว
ญี่ปุ่นที่ไปนมัสการขอพรนั้นจะต้องมีพิธีการตั้งแต่ล้างมือในบ่อน้ําให้สะอาด
จากนั้นก็จะใช้เหรียญ 5 เยน ซึ่งมีรูตรงกลาง โยนลงไปตรงบ่อด้านหน้าของ
เทพเจ้า พนมมือไหว้ พร้อมกับตบมือ 3 ครั้งแล้วก้มลงกราบ เป็นอันเสร็จพิธี
11.15 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบเซ็ทญีปุ่น
12.15 น.
ออกเดินทางสู่ สถานีฮากาตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
13.00 น.
ถึง สถานีฮากาตะ
13.18 น.
ออกเดินทางสู่ สถานีชิน-ยะซึชิโระ เมืองมิยาซากิ โดย รถไฟชินคันเซน เป็น
รถไฟความเร็วสูงชั้นนําของโลกที่เชื่อมระหว่างเมืองต่างๆ ในญี่ปุ่น แล่นด้วย
ความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
14.09 น.
เดินทางถึง สถานีชิน-ยะซึชิโระ เมืองมิยาซากิ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียง
ใต้ของภูมิภาคคิวชู เป็นจังหวัดที่หันออกสู่ทะเลตั้งแต่ทิศเหนือที่แหลมฮิวกะ
ยาวเป็นชายฝั่ง ทะเลทางตะวันออก จรดทางใต้ที่แหลมโทอิ ทางตะวันตก
เป็นที่ราบ สูงและขุนเขา เป็นเมืองท่าทางตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวที่สําคัญ “ใช้ชวี ิตอย่างสบายๆ” คือคําพูดที่
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16.00 น.

19.00 น.
19.30 น.
วันจันทร์ ที่ 31 ธ.ค. 61
07.00 น.
08.30 น.
09.45 น.

11.00 น.
11.30 น.

12.15 น.
13.30 น.

14.10 น.

บรรยายความเป็นชาวเมืองมิยาซากิ เมืองที่ท่านสามารถทิ้งชีวิตประจําวัน
ยุ่งๆ และมาใช้ชวี ิตอย่างช้าๆ
นําท่านสู่ อะชิยุโนะ เอกิ เอบิโนะ โคเกน (Ashiyu no Eki Ebino Kogen)
เมืองเล็กๆ แห่งนี้ที่ได้ชื่อว่ามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและเป็นอุทยานแห่งชาติ
แห่งแรกๆ ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ตรงบริเวณเชิงเขาคิริชิม่า (Kirishima) ในพื้นที่
ของเมืองมิยาซากิ (Miyazaki) เชิญท่านช้อปปิง้ สินค้าพื้นเมือง และทดลอง
แช่น้ําแร่เท้า
นําท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ JAL CITY MIYASAKI HOTEL หรือเทียบเท่ า
มิยาซากิ – นิชินัน – มิยาซากิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองนิชินัน ทางตอนใต้ของจังหวัดมิยาซากิ เมืองแนว
ชายฝั่งทะเลตอนใต้
นําท่านชม ศาลเจ้ ายูโดะ อยู่ที่ชายฝั่งทะเลนิชนิ ัน ถูกสร้างขึ้นเพื่อบิดาของ
จักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่น ศาลเจ้าสีสันสดใสแห่งนี้ ถูกสร้างฝังตัวอยู่ในถ้ํา
ริมหน้าผาหันหน้าออกทะเล ทําให้ได้วิวทิวทัศน์ที่งดงาม ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า
จักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่นเติบโตขึ้นมาจากน้ํานมที่ไหลออกมาจากหินที่มี
รูปร่างคล้ายเต้านมภายในถ้ํา ทําให้ถ้ํานี้ยังมีชื่อเสียงเรื่องความรัก การให้
กําเนิดบุตร และการแต่งงานด้วย ภายนอกถ้ําจะมีทางเดินริมหน้าผาที่หัน
หน้าออกทะเลเป็นแนวยาว และจะมีหินก้อนหนึ่งที่มีเชือกผูกเอาไว้พร้อมกับ
ถ้วยเซรามิค ที่เชื่อกันว่าถ้าโยนลูกบอล (มีขายที่ศาลเจ้า) ลงถ้วยได้จะโชคดี
โดยผู้หญิงจะโยนด้วยมือขวา ส่วนผู้ชายจะโยนด้วยมือซ้าย
ออกเดินทางสู่ ซันเมสเสนิจินัน
นําท่านชม ซันเมสเสนิชินัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาเมื่อไม่นาน
นัก ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาชัน ภายในเป็นสวนกว้างติดทะเลที่มีรูปปั้นโมอาย 7
ตัวตั้งอยู่ สวนแห่งนี้เป็นเพียงแห่งเดียวในโลกที่ได้รับอนุญาตจากหมู่เกาะ
EASTER ประเทศชิลี ที่เป็นสถานที่ดั้งเดิมของรูปปั้นโมอายให้ทําการสร้าง
เลียนแบบได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบเซ็ทญี่ปุ่น
ออกเดินทางสู่ เกาะเอโอชิม่า เกาะเล็กๆ ใกล้กับชายฝั่งทะเลของมิยาซากิ
เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ด้วยสะพาน ล้อมรอบด้วยหาดทรายขาว และเป็น
ป่าดิบทึบบริเวณตรงกลางเกาะ ทางเดินรอบเกาะมีระยะทางเพียง 1.5
กิโลเมตร
นําท่านชมหินยักษ์ โอนิโนะ เซ็นตะคุอิตะ (Devil's Washboard) ตะกอน
จากน้ําทะเลจากยุคโบราณ ประมาณ 700 ล้านปีที่ผ่านมา (หินทรายที่แข็ง
และโคลนได้มีการทับถมซ้ําแล้วซ้ําเล่า) ได้ถูกคลื่นซัดทับถมเป็นเวลานาน
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15.20 น.

17.45 น.
18.00 น.
วันอังคาร ที่ 1 ม.ค. 62
07.00 น.
08.00 น.
09.45 น.

11.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
14.15 น.

ที่เหลือเพียงอย่างเดียวตอนนี้ เป็นสิ่งเดียวที่สามารถเห็น และซ้อนกันเหมือน
จาน คุณสามารถเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นระยะทางกว่า 8 กิโลเมตรจากชายฝั่งชิง
เต่า ถึงคินชาคุจิมะ
ออกเดินทางสู่ ห้างอิออน
นําท่านช้อปปิ้งที่ ห้ างสรรพค้ า AEON ท่านสามารถเลือกซื้อหาของใช้
ประจําวันต่างๆ ที่น่าใช้ในสไตล์ญี่ปุ่นได้ รวมไปถึงเครื่องสําอางแบรนด์ ญี่ปุ่น
ต่างๆ รวมไปถึงเครื่องอุปโภค และบริโภคชื่อดังมากมาย ขนมขบเคี้ยว บะหมี่
กึ่งสําเร็จรูป ผงโรยข้าว เครื่องปรุงสําเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพู สบู่ ยาสี
ฟัน และของใช้ประจําวันอื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่
ออกเดินทางสู่ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ JAL CITY MIYASAKI HOTEL หรือเทียบเท่ า
มิยาซากิ – ฮิวกะ – อะโสะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองฮิวกะ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดมิยาซากิ
นําท่านชม ยูมะกุเซะ แหลมที่ยื่นออกไปในมหาสมุทรแปซิฟิก ชายฝั่งทะเล
ที่นี่เป็นชายฝั่งแบบเว้าลึก โดดเด่นด้วยทางน้ําที่ซับซ้อนคั่นกลางระหว่างหน้า
ผา หน้าผาที่นี่มีความสูง 70 เมตร และคลื่นน้ําทะเลที่ซัดสาดเข้าที่หน้าผา
เป็นทัศนียภาพที่มีเสน่ห์ยิ่งนัก หน้าผาหินที่เปลือยเปล่าได้แสดงให้เห็นถึง
รอยแยกหินแบบรูปเสาได้อย่างชัดเจน รอยแยกหินรูปเสานี้ได้ก่อตัวขึ้นเมื่อ
ลาวาจากภูเขาไฟระเบิดได้เย็น และแข็งตัว ทีม่ าของชือ่ "ยูมะกุเซะ" เป็น
ความคิดที่มาจากความจริงที่ว่าหินที่นี่มีสีคล้ายคลึงกับม้า ดังนั้นชื่อสถาน
ที่นี้จึงเรียกว่า “ยูมา-โนะ-เซนากะ” (หลังม้า) (คําว่า ”ยูมา” หมายถึง ม้าใน
ภาษาญี่ปุ่น)
นําท่านชม ครัซซี “The Sea of Cross” เป็นบริเวณพื้นที่ของมหาสมุทรที่จะ
เห็นเครื่องหมายไม้กางเขนในทะเลเมื่อมองมาจากประภาคาร แหลมนี้เป็น
ลักษณะของชายฝั่งที่เว้าลึก “รูปไม้กางเขน” เกิดจากลักษณะภูมิประเทศที่
แคบและถูกกัดเซาะโดยแม่น้ําทําให้เกิดเป็นรูปไม้กางเขนในทะเล เพราะรูป
ไม้กางเขนมีลักษณะคล้ายกับตัวอักษรคันจิของญี่ปุ่น 叶 (หมายถึง “สม
ปรารถนา”) จึงเป็นที่มาของเรื่องการอธิฐานขอพรที่ทะเลแห่งนี้แล้วจะสม
ปรารถนา
ออกเดินทางสู่ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ ช่องเขาทาคาชิโฮ
นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาทาคาชิโฮ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทาคาชิโฮะ เป็น
หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมิยาซากิ อยูไ่ ม่
ไกลกับภูเขาไฟอะโซะ ซึ่งเกิดจากรอยแตกของภูเขาที่มีแม่น้ําโกคาเซะตัด
ผ่าน2ข้างจะเป็นหินสูงชัน เหมือนหน้าผาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟจน
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15.30 น.
19.00 น.

วันพุธ ที่ 2 ม.ค. 62
08.00 น.
09.00 น.
09.20 น.
10.00 น.
12.30 น.
13.30 น.

14.15 น.
15.30 น.

18.30 น.

มีรูปร่างคดเคี้ยวเหมือนมังกร ซึ่งจะมีน้ําตกมินาอิโนทาคิที่สูงถึง 17 เมตรอยู่
ในช่องเขานี้ ให้วิวที่สวยงามที่ตัดกันน้ําตกที่ไหลเอื่อยๆ ลงมาที่ธารน้ําสีน้ํา
เงินอมเขียว กับความเขียวขจีของแมกไม้ และหินสีเทา
ออกเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองปากประตูอุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว
จากนั้น นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ
เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอน กับการแช่ออนเซน น้ําแร่ธรรมชาติแท้ ที่ผ่าน
ความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
เลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่า
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายอีกด้วย
พักที่ ASO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า
อะโสะ – ยานากาวะ – ฟุคุโอกะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชม และชิมสตรอเบอร์รี่ ไร่สตรอเบอรี่ของชาว
ญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน ดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทํา
ให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวาน
ออกเดินทางสู่ เมืองยานากาวะ เมืองแห่งดอกไม้ และสายน้ํา เมืองที่ยังคง
หลงเหลืออาคารบ้านเมืองเก่าแก่ของญี่ปุ่น
เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเวนิซของ
ญี่ปุ่น เพราะเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยคูคลอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบเซ็ทญี่ปุ่น
นําท่าน ล่ องเรือแม่ นา้ ยานากาวะ ซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยวผ่านในตัวเมือง ชม
บรรยากาศบ้านเรือนริมน้ําของญีป่ ุ่น เพลิดเพลินไปกับฝีมือการพายเรือของ
นักเดินเรือและทัศนียภาพอันงดงาม เปรียบเหมือนการล่องเรือกอนโดล่าใน
บรรยากาศแบบญีป่ ุ่น
ออกเดินทางสู่ โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต
เชิญท่านช้อปปิ้งที่ โทสึพรีเมี่ยมเอาท์ เล็ต เป็นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่
ซึ่งอาคารออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน
ภูมิภาคคิวชู ให้ท่านสนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายใน
ราคาลดพิเศษสุด อาทิ Adidas, Burberry, Coach, Dolce&Gabbana ฯลฯ
ห้ ามพลาด!! ช้ อปปิ ้ งถุงโชคดี หรือ ลักกีแ้ บค จากร้ านค้ าแบรนด์ ต่างๆ
ที่จัดสินค้ าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจาหน่ ายในราคาพิเศษ
สุด ซึ่งจะทาเฉพาะในช่ วงปี ใหม่ ระหว่ างวันที่ 1-3 มกราคมนีเ้ ท่ านัน้
รับประทานอาหารค่ํา
พักที่ MONTE HERMANA FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่ า
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วันพฤหัสฯ ที่ 3 ม.ค. 62
08.00 น.
ตลอดวัน

16.45 น.

ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่น ช้อปปิ้งในย่านการค้าต่างๆ โดย
มีหัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําแก่ท่าน
- ย่ านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะ
หรือเกาะคิวชูเลยก็ได้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ โดย
ในบริเวณนี้จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่
มากมาย
- คาแนล ซิตี ้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร้านค้า และ
ร้านอาหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน้ํา ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลาง
ห้างแห่งนี้ด้วย นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส์ รวมทั้ง
โรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และ
สีสันที่แปลกตาเพื่อให้ได้บรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ มีร้านค้ามากกว่า 250
ร้าน ทั้งร้านที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหาร
ให้บริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุ่น และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่
ไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ชั้น 5 จะมีส่วนที่เรียกว่า ราเมน
สเตเดี่ยม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งรา
เมนสไตล์ฟุคุโอกะที่เรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย
- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิ้งแบบมุงหลังคาที่
เก่าแก่ที่สุดของฟุคุโอกะ ตลอดทั้งสองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วย
ร้านค้ากว่าร้อยร้าน สินค้าก็มีเลือกซื้อมากมายประเภททั้งเสื้อผ้า ของกิน
ของใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทั่วๆ ไป ทีเด็ดของที่นี่คือร้านที่มีสินค้าจาก
เต้าหู้ มีทั้งมาสก์เต้าหู้ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ และผลิตภัณฑ์น้ําเต้าหู้แท้ๆ ของฟุกุโอ
กะที่ต้องลอง
- ช้อปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซื้อของฝาก หรือชิมของ
อร่อยแบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากันได้ที่สถานี Hakata ที่ตึก Deito
ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับตัวสถานีเลย ตึกนี้มี 3 ชั้น คือชัน้ ใต้ดิน ชั้น 1 และชั้น 2 โดย
ร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ที่ชั้น 1 มีทั้งโซนที่เรียกว่า Hakata
Souvenir Street บริเวณนั้นยังมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีทั้งขนมหรือของฝาก
ยอดฮิตทั่วๆ ไปไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอื่นๆ
อีกมากมาย
- หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี้ ดองกี้โฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิ
เมะที่เปิดให้ลูกค้าคุ้นหูตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลูกค้าที่มาใช้
บริการของร้านเป็นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย “ดองกีโ้ ฮเต้ ”
หรือที่หลายๆ คนเรียกกันว่า ร้านดองกี้ ร้านขายสินค้าอุปโภค-บริโภคราคา
รวมภาษีแล้วสุดประหยัดของญี่ปุ่น
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่)
ออกเดินทางสู่สนามบิน
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19.00 น.
23.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 8085
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะอย่ างต่า 35 ท่ าน
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง)
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
หมายเหตุ กรณีต้องการเดินทางโดยที่นั่งชั้นธุรกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 22,000.- บาท
„
„
„
„
„
„
„
„

55,900.- บาท
69,700.- บาท
55,300.- บาท
41,800.- บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน และประกันภัยทุกแห่ง
ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวด
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน
เนื่อง จากอุบัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
น้ําหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สําหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ําหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สําหรับที่นั่งชั้น
ประหยัด กรณีน้ําหนักเกินจากที่กําหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
„ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
„ ค่าปรับ สาหรับน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว้
„ ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทําหนังสือเดินทาง
„ ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,500 เยน ตลอดการเดินทาง
„ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงื่อนไขการชาระเงิน
„ กรุณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํา ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากการสํารองที่นั่ง ท่านละ 20,000
บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อทําการจองที่นั่ง ในกรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ มัดจําท่านละ 30,000 บาท
„ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม
หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
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3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
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ใบจองทัวร์ MYSTERIOUS KYUSHU
29 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562
1. รายการที่จอง

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

2. ชื่อ / นามสกุล

ผู้จอง..........................................................................................................

3. ชื่อ / นามสกุล
ผู้เดินทาง (เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
5. ..................................................................................................................
6. ..................................................................................................................
4. เบอร์ติดต่อ .................................................................................................................................
5. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...................................................................................................
6. ประเภทห้องพัก
6.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL)
6.2 ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับ 1 ผู้ใหญ่
6.3 ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญ่
6.4 ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญ่
6.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม
6.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL)

..... ห้อง
..... ห้อง
..... ห้อง (มีเตียง)
..... ห้อง (ไม่มีเตียง)
..... ห้อง
..... ห้อง

7. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
อื่นๆ ............................................................

ไม่ทานสัตว์ปีก

8. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่

เคย ประเทศ ..................................

ไม่เคย
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ทานมังสวิรัติ

