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• สมัผสัประสบการณ์การนัง่ ชินคันเซน รถไฟความเร็วสงู ด้วยความเร็ว 240-320 กม./ชัว่โมง 
• ชมสวนระดบัมรดกโลก Beautiful World Heritage สวนเซนกาเนน พร้อมกบัจิบชาเขียวแท้ๆ  
• อาบทรายร้อนท่ี อิบุซูกิ, ชมทะเลสาบมอนสเตอร์ "อิชช่ี" ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุของคิวชู 
• ภเูขาไฟซากุระจิมา ชมวิว 360 องศา ท่ีจุดชมววิอาริมรูะ 

 
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 – คาโกชิมา – อิบุซูกิ 
00.50 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฟุคโุอกะ โดยเท่ียวบินท่ี TG 8082 
08.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้

สดุของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองศนูย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลงัผา่นการ
ตรวจลงตราหนงัสอืเดินทาง และพิธีการศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

10.30 น. ออกเดินทางสู ่ ต าบลดาไซฟุ ท่ีมีอนสุรณ์ทางประวติัศาสตร์เหลอือยูใ่ห้ชม
มากมาย  

11.15 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 

11.40 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
12.30 น. ออกเดินทางสู ่สถานีฮากาตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  
13.15 น. ถึง สถานีฮากาตะ  
13.44 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองคาโกชิม่า โดย รถไฟชินคนัเซน เป็นรถไฟความเร็วสงู

ชัน้น าของโลกท่ีเช่ือมระหวา่งเมืองตา่งๆ ในญ่ีปุ่ น แลน่ด้วยความเร็ว
ประมาณ 300 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง  

15.09 น. เดินทางถึง เมืองคาโกชิมา เมืองหลวง เมืองศนูย์กลาง และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ของจงัหวดัคาโกชิมา ทางทิศตะวนัตกฉียงใต้ของเกาะคิวช ู คาโกชิมามีช่ือ
เลน่อีกช่ือวา่ “เนเปิลส์แหง่ตะวนัออก" ด้วยลกัษณะภมิูศาสตร์ของอ่าวท่ีมี
สว่นคล้ายกนั อากาศท่ีร้อน และมีภเูขาไฟซะกรุะจิมะตัง้อยูใ่กล้เมือง  
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15.30 น. ออกเดินทางสู ่เมืองอิบุซูกิ เป็นเมืองท่ีอยูท่างตอนใต้ของเมืองคาโกชิมา มือ
ช่ือเสยีงในด้านการอบทรายร้อน พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กบัการ อาบ
ทรายร้อน (Black Sand Bath) ซึง่มีช่ือเสยีงมากของประเทศญ่ีปุ่ น ทราย
ร้อนท่ีวา่สคีอ่นจะออกสดี า เน่ืองด้วยกรด ก ามะถนัจากน า้แร่ใต้พืน้ดิน อีกทัง้
ทา่นจะได้สวมใสชุ่ดยคูาตะในการอบทรายร้อนอีกด้วย ซึง่คณุสมบติัของการ
แช่ทรายร้อนจะชว่ยให้โลหิตหมนุเวียนดีขึน้ เพื่อสขุภาพท่ีดี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ 
 เชิญทา่นพกัผอ่น สไตล์นิปปอน กบัการแชอ่อนเซน น า้แร่ธรรมชาติแท้ ท่ีผา่น

ความร้อนใต้พิภพ เพื่อผอ่นคลาย
ความเม่ือยล้า เลอืดลมเดินดีขึน้ 
เสริมสขุภาพให้กระปร่ีกระเปร่า 
ผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวล และ
ช่วยระบบการเผาผลาญของ
ร่างกายอีกด้วย 

 พักที่ IBUSUKI SEASIDE HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
วันจันทร์ ที่ 31 ธ.ค. 61 อิบุซูกิ – คาโกชิมา       
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. ออกเดินทางสู ่ทะเลสาบอิเคดะ  
09.30 น. น าทา่นชม ทะเลสาบอิเคดะ ท่ีใหญ่ท่ีสดุของคิวชู ท่ีมีความกว้าง 15 

กิโลเมตร ความลกึ 233 เมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีสคีราม สามารถมองเห็นวิว
ซตัสมึะ ฟูจิ หรือท่ีเรียกวา่ภเูขาไคมงดาเคะได้ มีปลาไหลตวัใหญ่ท่ีมีล าตวั
ยาว 2 เมตร รอบตวักว้าง 50 เซ็นติเมตรอาศยัอยู ่ และยงัเป็นท่ีรู้จักในฐานะ
ทะเลสาบของมอนสเตอร์ "อิชช่ี" ตามต านานพืน้บ้านท่ีลอืกนัวา่ มีคนเห็น
สตัว์น า้ขนาดยกัษ์ปรากฏตวัท่ีน่ี แตไ่ม่มีผู้ใดยืนยนัวา่เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองจริง
หรือไม่ แตรู่ปปัน้ตวั "อิสซี่" ก็ยงัคงตัง้อยูเ่พื่อเป็นหลกัฐานดงักลา่ว 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบชาบู ชาบ ู
13.00 น. ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์ร่ี สุภ่เูขาไฟซากรุะชิมะ 
14.00 น. ออกเดินทางสู ่จุดชมวิวลาวาอาริมรูะ   
 น าทา่นชม ภเูขาไฟซากุระจิมะ จากจุดชมวิวลาวาอาริมรูะ ตัง้อยูบ่นเนินซึง่

เป็นพืน้ท่ีท่ีเกิดจากการสะสมของลาวาท่ีไหลออกมาจากการปะทคุรัง้ใหญ่
ของภเูขาไฟซากรุะจิมะ ลา่สดุเม่ือปี 1914 ตรงจุดนีส้ามารถมองเห็นปาก
ปลอ่งภเูขาไฟ และกลุม่ควนัท่ีลอยอยูเ่หนือยอดเขา รอบๆ จะมีพืชพนัธ์ุท่ี
เติบโตอยูแ่ถบนีม้ากมาย นอกจากนีย้งัสามารถเดินไปทางด้านฝ่ังภเูขาไฟ ซึง่
มีทางเดินระยะ 1 กิโลเมตร เพื่อให้ชมบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมรอบๆ 
จุดชมวิวแหง่นี ้ ถกูจดัให้เป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามาทัง้ภเูขาไฟ และอ่าว  
คินโกะ โดยสามารถนัง่อยูใ่นศาลาเลก็ๆ ก็เห็นได้ทกุมมุมองเลยทีเดียว  

15.00 น. ออกเดินทางสู ่สวนลาวานากิซะ 
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15.30 น. น าทา่นผอ่นคลายให้เท้าได้มีแรงเดินตอ่ท่ี สปาซากุระจิมะ โยกัน นากิซะ 
บอ่สปาเท้าริมทะเล ตัง้อยูใ่นลานท่ีตกแตง่แบบเรียบงา่ย มีทางเดินไม้ ศาลา
เลก็ๆ และจดัเก้าอีไ้ว้เพื่อนัง่ชมวิวทะเล และเกาะซากรุะจิมะ ในสว่นของบอ่
ท าสปามีความยาวกวา่ 100 เมตร จากระเบยีงไม้ริมทะเลยาวไปถึงกลาง
สนามหญ้า และมีหลงัคาเลก็ๆ เป็นระยะๆ โดยมีน า้พรุ้อนจากธรรมชาติ
ไหลเวียนอยูต่ลอดเวลา นบัวา่เป็นบอ่น า้สปาเท้ากลางแจ้งท่ียาวท่ีสดุอีกแหง่
หนึง่ของญ่ีปุ่ น 

16.00 น. ออกเดินทางสูท่า่เรือ  
16.30 น. น าทา่นเดินทางโดยเรือเฟอร์ร่ี กลบัสู ่เมืองคาโกชิมา 
17.00 น. ถึง ทา่เรือคาโกชิมา  
17.15 น. น าทา่นเช็คอินเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ  

เชิญทา่นพกัผอ่น สไตล์นิปปอน กบัการแช่ออนเซน น า้แร่ธรรมชาติแท้ ท่ีผา่น
ความร้อนใต้พิภพ เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยล้า เลอืดลมเดินดีขึน้ เสริม
สขุภาพให้กระปร่ีกระเปร่า ผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวล และช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายอีกด้วย 
พักที่ KAGOSHIMA SUN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วันอังคาร ที่ 1 ม.ค. 62 คาโกชิม่า – คุมาโมโต้ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. ออกเดินทางสู ่ห้างอิออน  
09.30 น. น าทา่นช้อปปิง้ท่ี ห้างสรรพค้า AEON ท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะคิวชู ทา่น

สามารถเลอืกซือ้หาของใช้ประจ าวนัตา่งๆ ท่ีนา่ใช้ในสไตล์ญ่ีปุ่ นได้ รวมไปถึง
เคร่ืองส าอางแบรนด์ญ่ีปุ่ นตา่งๆ ตามเคาน์เตอร์ เคร่ืองอุปโภค และบริโภค 
ช่ือดงัมากมาย ทัง้ขนมขบเคีย้ว บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป ผงโรยข้าว เคร่ืองปรุง
ส าเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพ ูสบู ่ ยาสฟัีน และของใช้ประจ าวนัอ่ืนๆ อีก
มากมายได้ท่ีน่ี 

 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพื่อให้ทา่นได้ช้อปปิง้อยา่งเต็มท่ี) 
13.00 น. น าทา่นชม สวนเซนกาเนน หรือสวนไอโซเทเอน เป็นการจดัสวนสไตล์ญ่ีปุ่ น 

ตามทางชายฝ่ังด้านเหนือของตวัเมืองคาโกชิม่า โดยมองเห็นอ่าวคาโกชิม่า
กบัภเูขาไฟซากรุะจิมะ ท าให้ได้วิวท่ีสวยงามมาก ภายในสวนยงัรวมเอาสระ
น า้เลก็ๆ ธารน า้ ศาลเจ้า และทางเดินใต้ร่มเงาของป่าไผ ่ เอาไว้ด้วย สวนนี ้
สร้างขึน้ตัง้แตส่มยัเอโดะ ตรงสว่นกลางของสวนยงัมีคฤหาสน์ของตระกลูไอ
โซะท่ีสร้างพร้อมกบัสวน และยงัคงสภาพเดิมมาจนถึงทกุวนันี ้  เชิญชิม
รสชาดของขนมญ่ีปุ่ นไปพร้อมๆ กบัจิบชาเขียว หลงัจากเดินเลน่รอบสวนท่ี
ถกูโอบล้อมไปด้วยกลิน่ของพืชพนัธ์ุ คือช่วงเวลาผอ่นคลายท่ีแสนยอดเยี่ยม 
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14.00 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองท่ีมีความร่มร่ืน และเป็นจุดยทุธศาสตร์
ท่ีส าคญัสมยัสงครามกลางเมืองของญ่ีปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปาก
ประตสููอุ่ทยานแหง่ชาติอะโสะ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟ
คิวยิว 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร แบบยากินิค ุ
 พักที่ KUMAMOTO HOTEL CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วันพุธ ที่ 2 ม.ค. 62 คุมาโมโต้ – ฟุคุโอกะ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.10 น. น าทา่นชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก) ตวัปราสาทท่ีตัง้ตระหงา่นอยู่

บนเนินเขากลางเมืองคมุาโมโต้ ในสถาปัตยกรรมคลาสสกิท่ีมีความสวยงาม 
อายกุวา่ 420 ปี ภายในปราสาทมีห้องโถงเป็นท่ีเก็บสมบติั วตัถมีุคา่ รูปภาพ
ปราสาทตา่งๆ และได้รับฉายา ปราสาทด า สร้างขึน้โดยขนุพลผู้ โดง่ดงั คิโย
มาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 ภายในเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงวตัถโุบราณ   

 น าทา่นเดินเลน่ท่ี เมืองโบราณ (Sakura-no-baba Josaien) บริเวณเชิงเขา
ของปราสาทคมุาโมโต้ ออกแบบและตกแตง่สไตล์ย้อนยุคให้เข้ากบั
บรรยากาศเมือง เก่าของปราสาท ซึง่จะมีร้านค้าจ าหนา่ยของท่ีระลกึ ขนมขึน้
ช่ือของเมือง คมุาโมโต้ และร้านอาหารตา่งๆ มากมาย  

11.45 น. น าทา่นสู ่ มกิาวายะ เพื่อชม การแสดงพืน้เมอืง “Japanese Traditional 
Dance show” และการสาธิตท า “Okawa Kumiko” คือการน าไม้มาตอ่เป็น
ลายแพทเทิร์นเพื่อใช้ตกแตง่หน้าตา่งและประต ู เป็นเทคนิคแบบโบราณท่ีไม่
ใช้ตะป ู ถ้าน าไปท าประตก็ูมีลกูเลน่แบบท่ีเปลี่ยนมมุมองแพทเทิร์นก็เปลีย่น 
ถ้าน าไปท าโคมไฟ ก็โดดเดน่เร่ืองแสงและเงาท่ีพิเศษกวา่โคมทัว่ไป 

12.45 น. รับประทานอาหารกลางวนั แบบเซ็ท “OKAWA KUMIKO” พร้อมชมโชว์
พืน้เมือง 

13.45 น. น าทา่น ล่องเรือแม่น า้ยานากาวะ ซึง่มีลกัษณะคดเคีย้วผา่นในตวัเมือง ชม
บรรยากาศบ้านเรือนริมน า้ของญ่ีปุ่ น เพลดิเพลนิไปกบัฝีมือการพายเรือของ
นกัเดินเรือ และทศันียภาพอนังดงาม เปรียบเหมือนการลอ่งเรือกอนโดลา่ใน
บรรยากาศแบบญ่ีปุ่ น 

14.15 น. ออกเดินทางสู ่โทสพึรีเม่ียมเอาท์เลต็ 
15.30 น. เชิญทา่นช้อปปิง้ท่ี โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต เป็นเอาท์เลต็มอลล์ขนาดใหญ่

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

17.30 น. ออกเดินทางสู ่ภตัตาคาร  
18.15 น. รับประทานอาหารค ่า  
 พักที่ MONTE HERMANA FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันพฤหสัฯ ที่ 3 ม.ค. 62 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
07.00 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 เรียกวา่ถ้าตัง้ใจจะมาเดินช้อปปิง้ซือ้ของกนัจริงๆ วนัเดียวก็ไม่พอ มี
สนิค้าให้เลอืกซือ้หลากหลายชนิด ตัง้แต่เคร่ืองใช้ไฟฟา้ เสือ้ผ้า แบรนเนมด์ 
หนงัสอื เคร่ืองส าอางค์ตา่งๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย  

 - 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 ตรงกลางของคลอง
จ าลองนีจ้ะมีการแสดงน า้พแุสงสเีสยีง ตัง้แตเ่ปิดจนปิด ทกุๆ คร่ึงชัว่โมง มี
ร้านค้ามากกวา่ 250 ร้าน ทัง้ร้านท่ีมีเฉพาะในญ่ีปุ่ น และร้านมาจาก
ตา่งประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทัง้อาหารญ่ีปุ่ น และ
อาหารชาติอ่ืนๆ ในราคาท่ีไม่ได้แพงกวา่ข้างนอกมากนกั โดยเฉพาะท่ีชัน้ 5 
จะมีสว่นท่ีเรียกวา่ ราเมน สเตเด่ียม ท่ีจะมีร้านราเมนท่ีมาจากสว่นตา่งๆ ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น รวมทัง้ราเมนสไตล์ฟุคโุอกะท่ีเรียกวา่ฮากาตะราเมนด้วย  

 - 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 ... เสยีงเพลงสไตล์อนิเมะ
ท่ีเปิดให้ลกูค้าคุ้นหตูลอดเวลา สลบักบัประกาศขอบคณุลกูค้าท่ีมาใช้บริการ
ของร้านเป็นภาษาตา่งๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสยีงเพลงท่ีเป็น
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เอกลกัษณ์เฉพาะกบัร้าน “ดองกีโ้ฮเต้” หรือท่ีหลายๆ คนเรียกกนัวา่ ร้านดอง
กี ้ร้านขายสนิค้าอุปโภค-บริโภคราคารวมภาษีแล้วสดุประหยดัของญ่ีปุ่ น 

 (ไม่มีบริการอาหารกลางวนั และค ่า เพื่อให้ทา่นได้ช้อปปิง้อยา่งเต็มท่ี) 
16.45 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน 
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) 62,900.- บาท 
ผู้ใหญ่พกัห้องเด่ียว  76,700.- บาท 
เด็กอาย ุ6-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียงเสริม 62,300.- บาท 
เด็กอาย ุ2-5 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไม่มีเตียงเสริม 42,500.- 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 AMAZING NATURE 

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

 


