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สัมผัสประสบการณ์การนัง ชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว
ตามหารักแท้ ค้นหาความมหัศจรรย์แห่ง ศาลเจ้ายูโดะ
หุบเขาทาคาชิโฮ สวรรค์บนดิน ธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์น่าหลงไหล
ไม่ตอ้ งไปไกลถึงเกาะอีสเตอร์ ก็ใกล้ชิดกับรูปปั นโมอาย ได้ง่ายๆ
ไม้กางเขนในทะเล ครัซซี “The Sea of Cross”
ช้อปปิ งถุงโชคดี (Lucky Bag) วันที - มกราคม ของทุกปี

–

กม./ชัวโมง

วันศุกร์ที
. น.

ธ.ค.

กรุ งเทพฯ
พร้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์
ประตู แถว C โดยมีเจ้าหน้าทีบริษัท คอยอํานวยความสะดวก และดําเนินการด้าน
เอกสารแก่ท่าน

วันเสาร์ที
. น.

ธ.ค.

กรุ งเทพฯ – ฟุคุโอกะ – มิยาซากิ
ออกเดินทางสูเ่ มืองฟุคโุ อกะ โดยเทียวบินที TG-8106 Charter Flight เทียวบินพิเศษ
(ใช้เวลาบิน . ชัวโมง) บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองฯ
ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองทีใหญ่ทีสุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สดุ ของ
ประเทศญีปุ่ น เป็ นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลังผ่านการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ออกเดินทางสู่ ตําบลดาไซฟุ ทีมีอนุสรณ์ทางประวัตศิ าสตร์เหลืออยู่ให้ชมมากมาย
นําท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟู วัดชินโตเก่าแก่ และมีชอเสี
ื ยงทีสุด สร้างขึนเมือปี ค.ศ.
905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็ นทีสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู ้ จึงมีนกั เรียน
นิสิตนักศึกษามากราบไหว้ขอพรเพือการศึกษา ชาวญีปุ่ นทีไปนมัสการขอพรนันจะต้อง
มีพิธีการตังแต่ลา้ งมือในบ่อนําให้สะอาด จากนันก็จะใช้เหรียญ 5 เยน ซึงมีรูตรงกลาง
โยนลงไปตรงบ่อด้านหน้าของเทพเจ้า พนมมือไหว้ พร้อมกับตบมือ 3 ครังแล้วก้มลง
กราบ เป็ นอันเสร็จพิธี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบเซ็ทญีปุ่น
ออกเดินทางสู่ สถานีฮากาตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
ถึง สถานีฮากาตะ
ออกเดินทางสู่ สถานีชิน ยัตสึชิโระ โดย รถไฟชินคันเซน เป็ นรถไฟความเร็วสูงชันนํา
ของโลกทีเชือมระหว่างเมืองต่างๆ ในญีปุ่ น แล่นด้วยความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตร
ต่อชัวโมง

. น.
. น.
. น.

.
.
.
.

น.
น.
น.
น.
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. น.

เดินทางถึง สถานีชิน ยัตสึชิโระ จังหวัดคุมาโมโต้ เป็ นจุดยุทธศาสตร์ทีสําคัญสมัย
สงครามกลางเมืองของญีปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็ นปากประตูสอู่ ทุ ยานแห่งชาติอะโสะ
ซึงเป็ นทีตังของภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว
จากนันเชิญท่านช้อปปิ ง ณ KIRINO KURA BREWERY ก่อนเดินทางต่อสู่เมืองมิยาซากิ
ออกเดินทางสู่ เมืองมิยาซากิ ตังอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมภิ าคคิวชู เป็ น
จังหวัดทีหันออกสู่ทะเลตังแต่ทศิ เหนือทีแหลมฮิวกะ ยาวเป็ นชายฝัง ทะเลทาง
ตะวันออก จรดทางใต้ทีแหลมโทอิ ทางตะวันตกเป็ นทีราบ สูงและขุนเขา เป็ นเมือง
ท่าทางตะวันออกเฉียงใต้ทีเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการท่องเทียวทีสําคัญ “ใช้
ชีวิตอย่างสบายๆ” คือคําพูดทีบรรยายความเป็ นชาวเมืองมิยาซากิ เมืองทีท่านสามารถ
ทิงชีวิตประจําวันยุ่งๆ และมาใช้ชีวิตอย่างช้าๆ
นําท่านเช็คอินเข้าสูโ่ รงแรมทีพัก
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ ต์
พักที
JAL CITY MIYASAKI HOTEL

. น.

. น.
. น.
วันอาทิตย์ที
. น.
. น.
. น.

. น.
. น.

. น.
. น.
. น.

ธ.ค.

มิยาซากิ – นิชินัน – มิยาซากิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองนิชินัน ทางตอนใต้ของจังหวัดมิยาซากิ เมืองแนวชายฝังทะเล
ตอนใต้
นําท่านชม ศาลเจ้ายูโดะ อยู่ทีชายฝังทะเลนิชินนั ถูกสร้างขึนเพือบิดาของจักรพรรดิ
องค์แรกของญีปุ่ น ศาลเจ้าสีสนั สดใสแห่งนี ถูกสร้างฝั งตัวอยู่ในถํา ริมหน้าผาหันหน้า
ออกทะเล ทําให้ได้วิวทิวทัศน์ทงดงาม
ี
ซึงมีเรืองเล่าว่าจักรพรรดิองค์แรกของญีปุ่ น
เติบโตขึนมาจากนํานมทีไหลออกมาจากหินทีมีรูปร่างคล้ายเต้านมภายในถํา ทําให้ถาํ
นียังมีชอเสี
ื ยงเรืองความรัก การให้กาํ เนิดบุตร และการแต่งงานด้วย ภายนอกถําจะมี
ทางเดินริมหน้าผาทีหันหน้าออกทะเลเป็ นแนวยาว และจะมีหินก้อนหนึงทีมีเชือกผูก
เอาไว้พร้อมกับถ้วยเซรามิค ทีเชือกันว่าถ้าโยนลูกบอล (มีขายทีศาลเจ้า) ลงถ้วยได้จะ
โชคดี โดยผูห้ ญิงจะโยนด้วยมือขวา ส่วนผูช้ ายจะโยนด้วยมือซ้าย
ออกเดินทางสู่ ซันเมสเสนิจินนั
นําท่านชม ซันเมสเสนิชินัน เป็ นสถานทีท่องเทียวทีสร้างขึนมาเมือไม่นานนัก ตังอยู่
บริเวณเชิงเขาชัน ภายในเป็ นสวนกว้างติดทะเลทีมีรูปปั นโมอาย 7 ตัวตังอยู่ สวนแห่งนี
เป็ นเพียงแห่งเดียวในโลกทีได้รบั อนุญาตจากหมู่เกาะ EASTER ประเทศชิลี ทีเป็ น
สถานทีดังเดิมของรูปปั นโมอายให้ทาํ การสร้างเลียนแบบได้
ออกเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เกาะเอโอชิม่า เกาะเล็กๆ ใกล้กับชายฝังทะเลของมิยาซากิ เชือมต่อ
กับแผ่นดินใหญ่ดว้ ยสะพาน ล้อมรอบด้วยหาดทรายขาว และเป็ นป่ าดิบทึบบริเวณตรง
กลางเกาะ ทางเดินรอบเกาะมีระยะทางเพียง . กิโลเมตร
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นําท่านชมหินยักษ์ โอนิโนะ เซ็นตะคุอิตะ (Devil's Washboard) ตะกอนจากนํา
ทะเลจากยุคโบราณ ประมาณ 700 ล้านปี ทีผ่านมา (หินทรายทีแข็ง และโคลนได้มีการ
ทับถมซําแล้วซําเล่า) ได้ถกู คลืนซัดทับถมเป็ นเวลานาน ทีเหลือเพียงอย่างเดียวตอนนี
เป็ นสิงเดียวทีสามารถเห็น และซ้อนกันเหมือนจาน คุณสามารถเห็นสิงเหล่านีเป็ น
ระยะทางกว่า 8 กิโลเมตรจากชายฝังชิงเต่า ถึงคินชาคุจิมะ
ออกเดินทางสู่ ห้างอิออน
นําท่านช้อปปิ งที ห้างสรรพค้า AEON ท่านสามารถเลือกซือหาของใช้ประจําวันต่างๆ
ทีน่าใช้ในสไตล์ญีปุ่ นได้ รวมไปถึงเครืองสําอางแบรนด์ ญีปุ่ นต่างๆ รวมไปถึงเครือง
อุปโภค และบริโภคชือดังมากมาย ขนมขบเคียว บะหมีกึงสําเร็จรูป ผงโรยข้าว
เครืองปรุงสําเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพู สบู่ ยาสีฟัน และของใช้ประจําวันอืนๆ อีก
มากมายได้ทนีี
ออกเดินทางสู่ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร แบบยากินิกุ
พักที
JAL CITY MIYASAKI HOTEL

. น.
. น.

. น.
. น.
วันจันทร์ที
. น.
. น.
. น.

.
.
.
.

น.
น.
น.
น.

ธ.ค.

มิยาซากิ – ฮิวกะ – อะโสะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองฮิวกะ ตังอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดมิยาซากิ
นําท่านชม ยูมะกุเซะ แหลมทียืนออกไปในมหาสมุทรแปซิฟิก ชายฝังทะเลทีนีเป็ น
ชายฝังแบบเว้าลึก โดดเด่นด้วยทางนําทีซับซ้อนคันกลางระหว่างหน้าผา หน้าผาทีนีมี
ความสูง 70 เมตร และคลืนนําทะเลทีซัดสาดเข้าทีหน้าผา เป็ นทัศนียภาพทีมีเสน่หย์ งิ
นัก หน้าผาหินทีเปลือยเปล่าได้แสดงให้เห็นถึงรอยแยกหินแบบรู ปเสาได้อย่างชัดเจน
รอยแยกหินรูปเสานีได้ก่อตัวขึนเมือลาวาจากภูเขาไฟระเบิดได้เย็น และแข็งตัว ทีมา
ของชือ "ยูมะกุเซะ" เป็ นความคิดทีมาจากความจริงทีว่าหินทีนีมีสีคล้ายคลึงกับม้า
ดังนันชือสถานทีนีจึงเรียกว่า “ยูมา-โนะ-เซนากะ” (หลังม้า) (คําว่า ”ยูมา” หมายถึง ม้า
ในภาษาญีปุ่ น)
นําท่านชม ครัซซี “The Sea of Cross” เป็ นบริเวณพืนทีของมหาสมุทรทีจะเห็น
เครืองหมายไม้กางเขนในทะเลเมือมองมาจากประภาคาร แหลมนีเป็ นลักษณะของ
ชายฝังทีเว้าลึก “รูปไม้กางเขน” เกิดจากลักษณะภูมิประเทศทีแคบและถูกกัดเซาะโดย
แม่นาทํ
ํ าให้เกิดเป็ นรูปไม้กางเขนในทะเล
เพราะรูปไม้กางเขนมีลกั ษณะคล้ายกับ
ตัวอักษรคันจิของญีปุ่ น 叶 (หมายถึง “สมปรารถนา”) จึงเป็ นทีมาของเรืองการอธิฐาน
ขอพรทีทะเลแห่งนีแล้วจะสมปรารถนา
ออกเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ ช่องเขาทาคาชิโฮ
นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาทาคาชิโฮ หรือเรียกอีกชือหนึงว่า ทาคาชิโฮะ เป็ นหนึงใน
แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติทีมีชอเสี
ื ยงของจังหวัดมิยาซากิ
อยู่ไม่ไกลกับภูเขา
ไฟอะโซะ ซึงเกิดจากรอยแตกของภูเขาทีมีแม่นาโกคาเซะตั
ํ
ดผ่าน2ข้างจะเป็ นหินสูงชัน
เหมือนหน้าผาทีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟจนมีรูปร่างคดเคียวเหมือนมังกร ซึงจะ
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มีนาตกมิ
ํ
นาอิโนทาคิทีสูงถึง 17 เมตรอยู่ในช่องเขานี ให้วิวทีสวยงามทีตัดกันนําตกที
ไหลเอือยๆ ลงมาทีธารนําสีนาเงิ
ํ นอมเขียว กับความเขียวขจีของแมกไม้ และหินสีเทา
ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึงเป็ นทีตังของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขา
ไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว
จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ
เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอน กับการแช่ออนเซน นําแร่ธรรมชาติแท้ ทีผ่านความร้อน
ใต้พิภพ เพือผ่อนคลายความเมือยล้า เลือดลมเดินดีขึน เสริมสุขภาพให้กระปรีกระเป
ร่า ผิวพรรณสดใสมีนามี
ํ นวล และช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย
พักที
ASO PLAZA HOTEL

. น.
. น.

วันอังคารที
. น.
. น.
. น.

. น.
. น.
. น.

. น.
. น.

. น.

ธ.ค.

อะโสะ – คุมาโมโต้ – ฟุคุโอกะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ
นําท่านชม ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ ตังอยู่ทใกล้
ี ๆ กับปากปล่องภูเขาไฟนากะดาเขะ และ
ภูเขาไฟอะโซะ ในจังหวัดคุมาโมโต้ เมือมองไปรอบๆ จะเห็นควันสีขาวทีพวยพุ่งออกมา
จากปล่องภูเขาไฟนากะดาเขะ เป็ นทุ่งหญ้าแพรรีทีอยู่ทางตอนเหนือของ ปล่องภูเขาไฟ
เอโบชิดะเขะ ทีมีทะเลสาปอันกว้างขวางอยู่ตรงกลาง พร้อมกับม้าเป็ นจํานวนมากทีอยู่
รอบๆ ทะเลสาบ เป็ นภาพวิวทีสวยงาม และยากนักทีจะหาชม ไม่ว่าจะเป็ นทุ่งหญ้า
เขียวขจีในฤดูรอ้ น หรือหิมะสีขาวทีปกคลุมในฤดูหนาว
ออกเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก) ตัวปราสาททีตังตระหง่านอยู่บนเนิน
เขากลางเมืองคุมาโมโต้ ในสถาปัตยกรรมคลาสสิกทีมีความสวยงาม อายุกว่า 420 ปี
ภายในปราสาทมีหอ้ งโถงเป็ นทีเก็บสมบัติ วัตถุมีค่า รูปภาพปราสาทต่างๆ และได้รบั
ฉายา ปราสาทดํา สร้างขึนโดยขุนพลผูโ้ ด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960
ภายในเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณ
ออกเดินทางสู่ โทสึพรีเมียมเอาท์เล็ต
เชิญท่านช้อปปิ งที โทสึพรีเมียมเอาท์เล็ต เป็ นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซึงอาคาร
ออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ทีได้รบั ความนิยมมากทีสุดในภูมภิ าคคิวชู ให้ท่าน
สนุกสนานกับการเลือกซือสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษสุด
อาทิ
Adidas, Burberry, Coach, Dolce&Gabbana ฯลฯ
ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ เมืองทีโด่ง
ดังมาจากอุตสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะโอริ และตุ๊กตาดินฮากาตะ
(อาหารคําตามอัธยาศัย)
พักที
HOTEL NISHITETSU GRAND 
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วันพุธที ม.ค.
08.00 น.
ตลอดวัน

. น.
. น.
. น.

ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่น ช้อปปิ งในย่านการค้าต่างๆ โดยมีหวั หน้า
ทัวร์ให้คาํ แนะนําแก่ท่าน
- คาแนล ซิตี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็ นศูนย์รวมร้านค้า และร้านอาหาร
ขนาดใหญ่ตงอยู
ั ่รมิ นํา
ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนีด้วย
นอกจากนันยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตูเ้ กมส์ รวมทังโรงแรมอีก แห่ง ถูก
ออกแบบมาให้เป็ นพืนทีเปิ ดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสนั ทีแปลกตาเพือให้ได้
บรรยากาศทีน่าตืนตาตืนใจ มีรา้ นค้ามากกว่า 250 ร้าน ทังร้านทีมีเฉพาะในญีปุ่ น และ
ร้านมาจากต่างประเทศ มีรา้ นอาหารให้บริการหลากหลายแบบทังอาหารญีปุ่ น และ
อาหารชาติอนๆ
ื ในราคาทีไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะทีชัน 5 จะมีส่วนที
เรียกว่า ราเมน สเตเดียม ทีจะมีรา้ นราเมนทีมาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญีปุ่ น
รวมทังราเมนสไตล์ฟคุ โุ อกะทีเรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย
- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิ งแบบมุงหลังคาทีเก่าแก่ทสุี ด
ของฟุคโุ อกะ ตลอดทังสองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากว่าร้อยร้าน
สินค้าก็มีเลือกซือมากมายประเภททังเสือผ้า ของกิน ของใช้ ส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้า
ทัวๆ ไป ทีเด็ดของทีนีคือร้านทีมีสินค้าจากเต้าหู้ มีทงมาสก์
ั
เต้าหูท้ ีขึนชือของทีนี และ
ผลิตภัณฑ์นาเต้
ํ าหูแ้ ท้ๆ ของฟุกโุ อกะทีต้องลอง
- ช้อปขนมของฝากที สถานี Hakata ใครทีจะหาซือของฝาก หรือชิมของอร่อยแบบไม่
ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากันได้ทีสถานี Hakata ทีตึก Deito ซึงเชือมต่ออยู่กับตัว
สถานีเลย ตึกนีมี 3 ชัน คือชันใต้ดิน ชัน 1 และชัน 2 โดยร้านขนม ร้านของฝากนานา
ชนิดจะอยู่ทีชัน 1 มีทงโซนที
ั
เรียกว่า Hakata Souvenir Street บริเวณนันยังมีช็อป
เล็กๆ อีกเพียบมีทงขนมหรื
ั
อของฝากยอดฮิตทัวๆ ไปไม่วา่ จะเป็ น ช็อคโกแล็ต คิทแคท
รสต่างๆ ชาเขียวและอืนๆ อีกมากมาย
- หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี ดองกีโฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิเมะทีเปิ ดให้
ลูกค้าคุน้ หูตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลูกค้าทีมาใช้บริการของร้านเป็ นภาษา
ต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย “ดองกีโฮเต้” หรือทีหลายๆ คนเรียกกันว่า ร้านดอง
กี ร้านขายสินค้าอุปโภค-บริโภคราคารวมภาษีแล้วสุดประหยัดของญีปุ่ น
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งอย่างเต็มที)
ออกเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบิน TG-8109 Charter Flight เทียวบินพิเศษ
(ใช้เวลาบิน . ชัวโมง) บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองฯ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ สําหรับคณะอย่างตํา 35 ท่าน
ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง)
, .- บาท
ผูใ้ หญ่พกั ห้องเดียว
, .- บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
, .- บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
, .- บาท
หมายเหตุ กรณีตอ้ งการเดินทางโดยทีนังชันธุรกิจ ราคาเพิมท่านละ , .- บาท
อัตราค่าบริการนีรวม
• ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
• ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนามั
ํ น และประกันภัยทุกแห่ง
• ค่าทีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทีคอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนือง
จากอุบตั ิเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
• นําหนักกระเป๋ า 40 กิโลกรัม สําหรับทีนังชันธุรกิจ และนําหนักกระเป๋ า 30 กิโลกรัม สําหรับทีนังชันประหยัด
กรณีนาหนั
ํ กเกินจากทีกําหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิม
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าปรับ สาหรับนําหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว้
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทําหนังสือเดินทาง
• ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง
• ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษี มลู ค่าเพิม
เงือนไขการชําระเงิน
• กรุณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํา ภายใน 48 ชัวโมงนับจากการสํารองทีนัง ท่านละ 10,000 บาท
และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทางเพือทําการจองทีนัง ในกรณีเดินทางชันธุรกิจ มัดจํา
ท่านละ 20,000 บาท
• ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงหมดก่
ั
อนการเดินทาง อย่างน้อย 25 วัน
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากว่ามีการนําสิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือม
เสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทังในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพํานักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ทีเหนือการณ์ควบคุม
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมดแล้
ั
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ
ทังหมด
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ใบจองทัวร์ MYSTERIOUS KYUSHU
ธันวาคม
– มกราคม
1. ชือ / นามสกุล

ผูจ้ อง............................................................................................................

2. ชือ / นามสกุล
ผูเ้ ดินทาง (เป็ นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
5. ..................................................................................................................
6. ..................................................................................................................
3. เบอร์ติดต่อ .................................................................................................................................
4. ทีอยู่ปัจจุบนั (ทีติดต่อได้สะดวก) ...................................................................................................
5. ประเภทห้องพัก
6.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL)
6.2 ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
6.3 ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
6.4 ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
6.5 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม
6.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL)

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

6. อาหาร
ไม่ทานเนือวัว
ไม่ทานเนือหมู
อืนๆ ............................................................

ไม่ทานสัตว์ปีก

7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่

เคย ประเทศ ..................................
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ไม่เคย

ทานมังสวิรตั ิ

