 สัมผัสประสบการณ์การนัง่ ชิ นคันเซน รถไฟความเร็ วสู ง ด้วยความเร็ ว 240–320 กม./ชัว่ โมง
 ตามหารักแท้ ค้นหาความมหัศจรรย์แห่ง ศาลเจ้ ายูโดะ
 หุบเขาทาคาชิ โฮ สวรรค์บนดิน ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์น่าหลงไหล
วันเสาร์ ที่ 29 ธ.ค.61
22.30 น.

(1)

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 หน้าเคาน์เตอร์ สายการบินไทย อินเตอร์ ประตู 3 แถว C โดย
มีเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยอํานวยความสะดวก และดําเนินการด้านเอกสารแก่ท่าน

วันอาทิตย์ ที่ 30 ธ.ค.61 (2)
00.50 น.
08.20 น.
10.00 น.
10.45 น.

11.15 น.
12.15 น.
13.00 น.
13.18 น.

กรุ งเทพฯ

กรุ งเทพฯ – ฟุคุโอกะ – มิยาซากิ

 เหินฟ้ าสู่ เมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG 8082
ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็ นเมือง
ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิ ชย์ หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสื อเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
ออกเดินทางสู่ ตาบลดาไซฟุ ที่มีอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ เหลืออยูใ่ ห้ชมมากมาย
นําท่านชม ศาลเจ้ าดาไซฟู วัดชิ นโตเก่าแก่ และมีชื่อเสี ยงที่สุด สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE
SUGAWARA เป็ นที่ ส ถิ ต ของเทพเจ้า แห่ ง ความรู ้ จึ ง มี
นักเรี ยนนิสิตนักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษา ชาว
ญี่ปุ่นที่ไปนมัสการขอพรนั้นจะต้องมีพิธีการตั้งแต่ลา้ งมือใน
บ่อนํ้าให้สะอาด จากนั้นก็จะใช้เหรี ยญ 5 เยน ซึ่ งมีรูตรงกลาง
โยนลงไปตรงบ่อด้านหน้าของเทพเจ้า พนมมื อไหว้ พร้ อม
กับตบมือ 3 ครั้งแล้วก้มลงกราบ เป็ นอันเสร็ จพิธี
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบเซ็ทญีปุ่น
ออกเดินทางสู่ สถานีฮากาตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
ถึง สถานีฮากาตะ
ออกเดิ นทางสู่ สถานี ชิน ยะซึ ชิ โระ เมื องมิ ยาซากิ โดย รถไฟชิ นคันเซน เป็ น
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14.09 น.

16.00 น.

19.00 น.
19.30 น.

รถไฟความเร็ ว สู ง ชั้ นน าของโลกที่ เ ชื่ อมระหว่า งเมื อ งต่ า งๆ ในญี่ ปุ่ น แล่ น ด้วยความเร็ ว ประมาณ 300
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
เดินทางถึง สถานีชิน ยะซึชิโระ เมืองมิยาซากิ ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงใต้ของภูมิภาคคิวชู เป็ นจังหวัดที่หนั
ออกสู่ ทะเลตั้งแต่ทิศเหนือที่แหลมฮิวกะ ยาวเป็ นชายฝั่ง ทะเลทางตะวันออก จรดทางใต้ที่แหลมโทอิ ทาง
ตะวันตกเป็ นที่ราบ สู งและ ขุนเขา เป็ นเมืองท่าทางตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยวสําคัญ “ใช้ชีวติ อย่างสบายๆ” คือคําพูดที่บรรยายความเป็ นชาวเมืองมิยาซากิ เมืองที่ท่านสามารถทิ้ง
ชีวติ ประจําวันยุง่ ๆ และมาใช้ชีวติ อย่างช้าๆ
นําท่านสู่ อะชิ ยุโนะ เอกิ เอบิโนะ โคเกน (Ashiyu no Eki Ebino Kogen)
เมืองเล็กๆแห่ งนี้ ที่ได้ชื่อว่ามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและเป็ นอุทยานแห่ งชาติ
แห่ งแรกๆ ของญี่ ปุ่น ตั้งอยู่ตรงบริ เวณเชิ งเขาคิ ริชิม่า (Kirishima) ในพื้นที่
ของเมื องมิยาซากิ (Miyazaki) เชิ ญท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง และทดลอง
แช่น้ าํ แร่ เท้า
นําท่านเช็คอินเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
 รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม
 พักค้างคืน ณ โรงแรม JAL CITY MIYASAKI หรือเทียบเท่า

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

11.00 น.
11.30 น.
12.15 น.

(3)

มิยาซากิ – นิชินัน – มิยาซากิ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองนิชินัน ทางตอนใต้ของจังหวัดมิยาซากิ เมืองแนวชายฝั่งทะเลตอนใต้
นําท่านชม ศาลเจ้ ายูโดะ อยูท่ ี่ชายฝั่งทะเลนิ ชินนั ถูกสร้ างขึ้นเพื่อบิดาของจักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่น ศาล
เจ้าสี สันสดใสแห่ งนี้ ถูกสร้ างฝังตัวอยู่ในถํ้าริ มหน้าผา หันหน้าออกทะเลทําให้ได้วิวทิวทัศน์ที่งดงาม ซึ่ งมี
เรื่ องเล่าว่าจักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่นเติบโตขึ้นมาจากนํ้านมที่ไหลออกมาจากหิน ที่มีรูปร่ าง

คล้ายเต้านมภายในถํ้า ทําให้ถ้ าํ นี้ยงั มีชื่อเสี ยงเรื่ องความรัก การให้กาํ เนิ ดบุตร และการแต่งงานด้วย ภายนอก
ถํ้าจะมีทางเดินริ ม หน้าผาที่หนั หน้าออกทะเลเป็ นแนวยาว และจะมีหินก้อนหนึ่งที่มีเชื อกผูกเอาไว้พร้อมกับ
ถ้วยเซรามิค ที่เชื่ อกันว่าถ้าโยนลูกบอล (มีขายที่ศาลเจ้า) ลงถ้วยได้จะโชคดี โดยผูห้ ญิงจะโยนด้วยมือขวา
ส่ วนผูช้ ายจะโยนด้วยมือซ้าย
ออกเดินทางสู่ ซันเมสเสนิจินนั
นํา ท่ านชม ซั นเมสเสนิ ชิ นัน เป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ ส ร้ า งขึ้ นมาเมื่ อไม่นานนัก ตั้งอยู่บริ เวณเชิ งเขาชัน
ภายในเป็ นสวนกว้างติดทะเลที่มีรูป ปั้ นโมอาย 7 รู ปตั้งอยู่ สวนแห่ งนี้ เป็ นเพียงแห่ ง เดียวในโลกที่ได้รับ
อนุญาตจากหมู่เกาะ EASTER ประเทศชิลีที่เป็ นสถานที่ด้ งั เดิมของรู ปปั้ นโมอายให้ทาํ การสร้างเลียนแบบได้
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบเซ็ทญี่ปุ่น
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13.30 น.
14.10 น.

15.20 น.

17.45 น.
18.00 น.

ออกเดิ นทางสู่ เกาะเอโอชิ ม่า เกาะเล็ก ๆ ใกล้ก ับชายฝั่ ง ทะเลของมิ ยาซากิ เชื่ อมต่อกับ แผ่นดิ นใหญ่ ด้วย
สะพาน ล้อมรอบด้วยหาดทรายขาว และเป็ นป่ าดิบทึบบริ เวณตรงกลางเกาะ ทางเดินรอบเกาะมีระยะทาง
เพียง 1.5 กิโลเมตร
นําท่านชมหิ นยักษ์ โอนิโนะ เซ็นตะคุอติ ะ (Devil's Washboard) ตะกอนจากนํ้าทะเลจากยุคโบราณ ประมาณ
700 ล้า นปี ที่ ผ่า นมา (หิ นทรายที่ แข็ง และโคลนได้มีก ารทับถมซํ้าแล้วซํ้าเล่ า ) ได้ถู กคลื่ นซัดทับถมเป็ น
เวลานาน ที่เหลือเพียงอย่างเดียวตอนนี้ เป็ นสิ่ งเดียวที่สามารถเห็น และซ้อนกันเหมือนจาน คุณสามารถเห็ น
สิ่ งเหล่านี้เป็ นระยะทางกว่า 8 กิโลเมตรจากชายฝั่งชิงเต่า ถึงคินชาคุจิมะ
นําท่านช้อปปิ้ งที่หา้ งสรรพค้า AEON ท่านสามารถเลือกซื้ อหาของใช้ประจําวันต่างๆ ที่น่าใช้ในสไตล์ญี่ปุ่น
ได้ รวมไปถึงเครื่ องสําอางแบรนด์ ญี่ปุ่นต่างๆ รวมไปถึงเครื่ องอุปโภค และบริ โภค
ชื่อดังมากมาย ขนมขบเคี้ยว บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป ผงโรยข้าว เครื่ องปรุ งสําเร็ จรู ป ชา
กาแฟ เบียร์ แชมพู สบู่ ยาสี ฟัน และของใช้ประจําวันอื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่
ออกเดินทางสู่ ภัตตาคาร
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ โรงแรม JAL CITY MIYASAKI หรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 01 ม.ค.62
07.00 น.
08.00 น.
09.45 น.

11.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
14.15 น.

(4)

มิยาซากิ – ฮิวกะ – อะโสะ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองฮิวกะ ตั้งอยูท่ างตอนเหนือของจังหวัดมิยะซะกิ
นําท่านชม ยูมะกุเซะ แหลมที่ยื่นออกไปในมหาสมุทรแปซิ ฟิก ชายฝั่ งทะเลที่นี่เป็ นชายฝั่ งแบบเว้าลึ ก โดด
เด่ น ด้ ว ยทางนํ้าที่ ซั บ ซ้ อ น
คั่ น กลางระหว่ า งหน้ า ผา
หน้ า ผาที่ นี่ มี ค วามสู ง 70
เมตร และคลื่นนํ้าทะเลที่ซดั
สาดเข้า ที่ ห น้า ผา เป็ น
ทัศ นี ย ภาพที่ มี เ สน่ ห์ ยิ่ ง นัก
หน้าผาหิ นที่เปลือยเปล่าได้แสดงให้เห็นถึงรอยแยกหิ นแบบรู ปเสาได้อย่างชัดเจน รอยแยกหิ นรู ปเสานี้ ได้ก่อ
ตัวขึ้นเมื่อลาวาจากภูเขาไฟระเบิดได้เย็น และแข็งตัว ที่มาของชื่อ "ยูมะกุเซะ" เป็ นความคิดที่มาจากความจริ ง
ที่ว่าหิ นที่ นี่มีสีคล้ายคลึ งกับม้า ดังนั้นชื่ อสถานที่น้ ี จึงเรี ยกว่า “ยูมา-โนะ-เซนากะ” (หลังม้า) (คําว่า ”ยูมา”
หมายถึง ม้าในภาษาญี่ปุ่น) นําท่านชม ครัซซี “The Sea of Cross” เป็ นบริ เวณพื้นที่ของมหาสมุทรที่จะ
เห็นเครื่ องหมายไม้กางเขนในทะเลเมื่อมองมาจากประภาคาร แหลมนี้ เป็ นลักษณะของชายฝั่งที่เว้าลึก “รู ป
ไม้กางเขน” เกิดจากลักษณะภูมิประเทศที่แคบและถูกกัดเซาะโดยแม่น้ าํ ทําให้เกิดเป็ นรู ปไม้กางเขนในทะเล
เพราะรู ปไม้กางเขนมีลกั ษณะคล้ายกับตัวอักษรคันจิของญี่ปุ่น 叶 (หมายถึง “สมปรารถนา”) จึงเป็ นที่มา
ของเรื่ องการอธิฐานขอพรที่ทะเลแห่งนี้แล้วจะสมปรารถนา
ออกเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางสู่ ช่องเขาทาคาชิโฮ
นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาทาคาชิ โฮ หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่ งว่า ทาคาชิ โฮะ เป็ นหนึ่งใน
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสี ยงของจัง หวัดมิ ยาซากิ อยู่ไม่ไกลกับภูเขา
ไฟอะโซะ ซึ่ งเกิดจากรอยแตกของภูเขาที่มีแม่น้ าํ โกคาเซะตัดผ่าน 2 ข้างจะเป็ นหิ น
สู งชัน เหมือนหน้าผาที่เกิ ดจากการระเบิดของภูเขาไฟจนมีรูปร่ างคดเคี้ยวเหมือน
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15.30 น.
19.00 น.

มังกร ซึ่ งจะมีน้ าํ ตกมินาอิโนทาคิที่สูงถึง 17 เมตรอยูใ่ นช่องเขานี้ ให้ววิ ที่สวยงามที่ตดั กันนํ้าตกที่ไหลเอื่อยๆ
ลงมาที่ธารนํ้าสี น้ าํ เงินอมเขียว กับความเขียวขจีของแมกไม้ และหินสี เทา
ออกเดินทางสู่ จังหวัดคุมาโมโต้ เมืองปากประตูอุทยานแห่ งชาติอะโสะ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของภูเขาไฟสองลูก คือ
ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
 รับประทานอาหารคํ่า แบบไคเซกิ
 พักค้างคืน ณ โรงแรม ASO PLAZA หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 02 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.

17.30 น.
18.30 น.

อะโสะ – ยานากาวะ – ฟุคุโอกะ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ไร่ สตรอเบอร์ รี่
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชม และชิ มสตรอเบอร์ รี่ ไร่ สตรอเบอรี่ ของชาว
ญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถนั ดูแลเอาใจใส่ ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทํา
ให้ผลของสตรอเบอร์ รี่น้ นั มีขนาดใหญ่ สี แดงสด และรสชาติหวาน
ออกเดิ นทางสู่ เมืองยานากาวะ เมื องแห่ งดอกไม้ และสายนํ้า เมื องที่ยงั คง
หลงเหลืออาคารบ้านเมืองเก่าแก่ของญี่ปุ่น เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นเวนิ ซของญี่ปุ่น
เพราะเป็ นเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยคูคลอง
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบเซ็ทญี่ปุ่น
นําท่าน ล่ องเรื อแม่ น้า ยานากาวะ ซึ่ งมี ลกั ษณะคดเคี้ ยวผ่านในตัวเมื อง ชม
บรรยากาศบ้านเรื อนริ มนํ้าของญี่ปุ่น เพลิ ดเพลิ นไปกับฝี มือการพายเรื อของ
นัก เดินเรื อ และทัศนียภาพอันงดงาม เปรี ยบเหมือนการล่องเรื อกอนโดล่าใน
บรรยากาศแบบญี่ปุ่น
ออกเดินทางสู่ โทสึ พรี เมี่ยมเอาท์เล็ต
เชิญท่านช้อปปิ้ งที่ โทสึ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต เป็ นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซ่ ึ งอาคารออกแบบในสไตล์
แคลิฟอร์เนียใต้ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาค คิวชู ให้ท่าน
สนุกสนานกับการเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษสุ ด อาทิ
เช่น Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ
ห้ ามพลาด!! ช้ อปปิ้ งถุงโชคดี หรือ ลักกีแ้ บค จากร้ านค้ าแบรนด์ ต่าง ๆ ทีจ่ ัด
สิ นค้ าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจาหน่ ายในราคาพิเศษสุ ด ซึ่งจะทา
เฉพาะในช่ วงปี ใหม่ ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคมนีเ้ ท่านั้น
ออกเดินทางสู่ ภัตตาคาร
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ โรงแรม MONTE HERUMANA FUKUOKA หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่ 03 ม.ค.62
08.00 น.
ตลอดวัน

(5)

(6)

ฟุคุโอกะ – กรุ งเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเดินเล่น ช้อปปิ้ งในย่านการค้าต่างๆ โดยมีหวั หน้าทัวร์ ให้คาํ แนะนํา
แก่ท่าน
- ย่ านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็ นย่านที่ เรี ยกว่าเป็ นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรื อเกาะคิวชู เลยก็ได้ เรี ยกว่า
เป็ น Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริ เวณนี้ จะมีร้านรวง ถนนคนเดิ น และห้างใหญ่ๆ มา
รวมตัวกันอยูม่ ากมาย เรี ยกว่าถ้าตั้งใจจะมาเดินช้อปปิ้ งซื้ อของกันจริ งๆ วันเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้เลือกซื้ อ
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16.45 น.
19.00 น.
23.00 น.

หลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เสื้ อผ้า แบรนเนมด์ หนังสื อ เครื่ องสําอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหาร
อีกมากมาย
- คาแนล ซิ ตี้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็ นศูนย์รวมร้านค้า และร้ า นอาหารขนาดใหญ่ต้ งั อยู่ริมนํ้า
ภายในมี การขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่ งนี้ ด้วย นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้ านตู ้
เกมส์ รวมทั้งโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็ นพื้นที่เปิ ดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสี สันที่แปลกตา
เพื่อให้ได้บรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตรงกลางของคลองจําลองนี้ จะมีการแสดงนํ้าพุแสงสี เสี ยง ตั้งแต่เปิ ด
จนปิ ด ทุกๆ ครึ่ งชัว่ โมง มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มี
ร้านอาหารให้บริ การหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุ่น และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าข้างนอก
มากนัก โดยเฉพาะที่ ช้ นั 5 จะมี ส่วนที่ เรี ยกว่า ราเมน สเตเดี่ ยม ที่ จะมี ร้านราเมนที่ มาจากส่ วนต่างๆ ของ
ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งราเมนสไตล์ฟุคุโอกะที่เรี ยกว่าฮากาตะราเมนด้วย
- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิ้ งแบบมุงหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดของฟุคุโอกะ ตลอดทั้ง
สองข้างทางเดิ นยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากว่าร้ อยร้าน สิ นค้าก็มีเลื อกซื้ อมากมายประเภททั้งเสื้ อผ้า
ของกิน ของใช้ ส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าทัว่ ๆ ไป ทีเด็ดของที่นี่คือร้านที่มีสินค้าจากเต้าหู ้ มีท้ งั มาสก์เต้าหู ้ที่ข้ ึน
ชื่อของที่นี่ และผลิตภัณฑ์น้ าํ เต้าหูแ้ ท้ๆ ของฟุกุโอกะที่ตอ้ งลอง
- ช้อปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซื้ อของฝาก หรื อชิ มของอร่ อยแบบไม่ตอ้ งเดินทางไปไหน
ไกล ไปหากันได้ที่สถานี Hakata ที่ตึก Deito ซึ่ งเชื่ อมต่ออยูก่ บั ตัวสถานี เลย ตึกนี้ มี 3 ชั้น คือชั้นใต้ดิน ชั้น 1
และชั้น 2 โดยร้ านขนม ร้ านของฝากนานาชนิ ดจะอยู่ที่ช้ นั 1 มีท้ งั โซนที่เรี ยกว่า Hakata Souvenir Street
บริ เวณนั้นยังมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีท้ งั ขนมหรื อของฝากยอดฮิตทัว่ ๆ ไปไม่ว่าจะเป็ น ช็อคโกแล็ต คิทแคท
รสต่างๆ ชาเขียวและอื่นๆ อีกมากมาย
- หรื อจะตามเสี ยง ดอง ดอง ดอง ดองกี้ ดองกี้โฮเต้ ... เสี ยงเพลงสไตล์อนิเมะที่เปิ ดให้ลูกค้าคุน้ หูตลอดเวลา
สลับ กับ ประกาศขอบคุ ณลู ก ค้า ที่ มาใช้บริ ก ารของร้ า นเป็ นภาษาต่า งๆ ถึ ง 5 ภาษารวมถึ งภาษาไทย เป็ น
เสี ยงเพลงที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะกับร้าน “ดองกีโ้ ฮเต้ ” หรื อที่หลายๆ คนเรี ยกกันว่า ร้านดองกี้ ร้านขายสิ นค้า
อุปโภค-บริ โภคราคารวมภาษีแล้วสุ ดประหยัดของญี่ปุ่น
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างเต็มที่)
ออกเดินทางสู่ สนามบิน
 เหินฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 8085
ถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.........พร้อมความประทับใจ 


อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะอย่างต่า 35 ท่าน
ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง)

55,900.- บาท

ผูใ้ หญ่พกั ห้องเดี่ยว

69,700.- บาท

เด็กอายุ 6 ‟ 11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริ ม

55,300.- บาท

เด็กอายุ 2 ‟ 5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม

41,800.- บาท
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หมายเหตุ กรณี ตอ้ งการเดินทางโดยที่นงั่ ชั้นธุ รกิจ ราคาเพิม่ ท่านละ 22,000.- บาท
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
„ ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
„ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน และประกันภัยทุกแห่ง
„ ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
„ ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
„ ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
„ ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
„ ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่อง จากอุบตั ิเหตุ ไว้
ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
„ นํ้าหนักกระเป๋ า 40 กิโลกรัม สําหรับที่นงั่ ชั้นธุ รกิจ และนํ้าหนักกระเป๋ า 30 กิโลกรัม สําหรับที่นงั่ ชั้นประหยัด กรณี น้ าํ หนัก
เกินจากที่กาํ หนด ทางสายการบินจะขอเรี ยกเก็บเงินเพิ่ม
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
„ ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์ , ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
„ ค่าปรับ สาหรับนํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว้
„ ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทําหนังสื อเดินทาง
„ ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,500 เยน ตลอดการเดินทาง
„ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงื่อนไขการชาระเงิน
„ กรุ ณายืนยันการเดิ นทาง และชําระเงินมัดจํา ภายใน 48 ชัว่ โมงนับจากการสํารองที่นงั่ ท่านละ 20,000.- บาท และกรุ ณา
แฟกซ์ หรื อ อีเมล์หน้าพาสปอร์ ตของผูเ้ ดินทางเพื่อทําการจองที่นงั่ ในกรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ มัดจําท่านละ 30,000 บาท
„ ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
2. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากว่ามีการนําสิ่ งของผิดกฎหมาย หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรื อโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ
คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย หรื อเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
*********************************
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ใบจองทัวร์ MYSTERIOUS KYUSHU
29 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562
1. รายการที่จอง

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

2. ชื่อ / นามสกุล

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

3. ชื่อ / นามสกุล
ผูเ้ ดินทาง (เป็ นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
5. ..................................................................................................................
6. ..................................................................................................................
4. เบอร์ ติดต่อ .................................................................................................................................
5. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...................................................................................................
6. ประเภทห้องพัก
5.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ..... ห้อง
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 1 ผูใ้ หญ่ ..... ห้อง
ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่ ..... ห้อง (มีเตียง)
ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่ ..... ห้อง (ไม่มีเตียง)
ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริ ม ..... ห้อง
ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ..... ห้อง

7. อาหาร ไม่ทานเนื้ อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
อื่นๆ ............................................................
เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรื อไม่

ไม่เคย

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสวิรัติ

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

