
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 สมัผสัประสบการณ์การนัง่ชินคันเซน รถไฟความเร็วสงู ด้วยความเร็ว 240–320 กม./ชัว่โมง 
 ตามหารักแท้ ค้นหาความมหศัจรรย์แหง่ ศาลเจ้ายูโดะ 
 หบุเขาทาคาชิโฮ สวรรค์บนดนิ ธรรมชาตท่ีิอดุมสมบรูณ์นา่หลงไหล 

 
 
 

เสาร์ 29 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ 

22.30 น.  พร้อมกนัที่ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ช้ัน 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อนิเตอร์ 

ประตู 3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอ านวยความสะดวก และด าเนินการ

ด้านเอกสารแก่ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

อาทิตย ์30 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – มิยาซากิ  

00.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG-8082 

08.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สดุของ

ประเทศญ่ีปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลังผ่านการตรวจลงตรา

หนังสือเดินทาง และพิธกีารศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

10.00 น. ออกเดินทางสู่ ต าบลดาไซฟุ ที่มีอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์เหลืออยู่ให้ชมมากมาย  

10.45 น. น าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟู วัดชินโตเก่าแก่ และมีช่ือเสียงที่สุด สร้างขึ้ นเม่ือปี 

 ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็นที่สถติของเทพเจ้าแห่งความรู้ 

 จึงมี นักเรียนนิสิตนักศึกษามากราบไห ว้ขอพร เพ่ือการศึกษา ชาวญ่ี ปุ่นที่ ไป

 นมัสการขอพรน้ันจะต้องมีพิธกีารต้ังแต่ล้างมือในบ่อน า้ให้สะอาด จากน้ันก ็ จ ะ ใ ช้

เหรียญ 5 เยนซ่ึงมีรูตรงกลาง โยนลงไปตรงบ่อด้านหน้าของเทพเจ้า  

 พนมมือไหว้ พร้อมกบัตบมือ 3 คร้ังแล้วก้มลงกราบ เป็นอนัเสรจ็พิธี 
 

 

11.15 น. รบัประทานอาหารกลางวนั แบบเซ็ทญีปุ่น 

12.15 น. ออกเดินทางสู่ สถานีฮากาตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 0.45 ช่ัวโมง)  

13.00 น. ถึง สถานีฮากาตะ  

13.18 น. ออกเดินทางสู่ สถานีชิน ยะซึชิโระ เมืองมิยาซากิ โดย รถไฟชินคนัเซน เป็นรถไฟ

ความเรว็สงูช้ันน าของโลกที่เช่ือมระหว่างเมืองต่างๆ ในญ่ีปุ่น แล่นด้วยความเรว็

ประมาณ 300 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง  

 

14.09 น. เดินทางถึง สถานีชิน ยะซึชิโระ เมอืงมยิาซากิ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ

ภมิูภาคคิวชู เป็นจังหวัดที่หันออกสู่ทะเลตั้งแต่ทศิเหนือที่แหลมฮิวกะยาวเป็นชายฝั่ง

ทะเลทางตะวันออก จรดทางใต้ที่แหลมโทอ ิทางตะวันตกเป็นที่ราบสงู และขุนเขา 

เป็นเมืองท่าทางตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ และการท่องเที่ยว

ส าคัญ “ใช้ชีวิตอย่างสบายๆ” คือค าพูดที่บรรยายความเป็นชาวเมืองมิยาซากิเมืองที่

ท่านสามารถทิ้งชีวิตประจ าวันยุ่งๆ และมาใช้ชีวิตอย่างช้าๆ 

16.00 น. น าท่านสู่ อะชิยุโนะ เอกิ เอบิโนะ โคเกน (Ashiyu no Eki Ebino Kogen) เมือง

เลก็ๆแห่งน้ีที่ได้ช่ือว่ามีวิวทวิทศัน์ที่สวยงามและเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกๆ ของ

ญ่ีปุ่น ต้ังอยู่ตรงบริเวณเชิงเขาคิริชิม่า (Kirishima)  

 ในพ้ืนที่ของเมืองมิยาซาก(ิMiyazaki) เชิญทา่นช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมือง  

 และทดลองแช่น า้แร่เท้า 

19.00 น. น าทา่นเชค็อนิเข้าสู่โรงแรมที่พัก 

19.30 น. รับประทานอาหารค า่  
 

 พกัที ่  JAL CITY MIYASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า  

จนัทร ์31 ธ.ค. 61 มิยาซากิ – นชิินนั – มิยาซากิ    

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนชิินนั ทางตอนใต้ของจังหวัดมิยาซากเิมืองแนวชายฝั่งทะเล

ตอนใต้ 



 

09.45 น. น าท่านชม ศาลเจา้ยูโดะ อยู่ที่ชายฝั่งทะเลนิชินัน ถูกสร้างขึ้นเพ่ือบิดาของจักรพรรดิ

องค์แรกของญ่ีปุ่น ศาลเจ้าสีสนัสดใสแห่งน้ี ถูกสร้างฝังตัวอยู่ในถ า้ริมหน้าผา หันหน้า

ออกทะเลท าให้ได้วิวทวิทศัน์ที่งดงาม ซ่ึงมีเร่ืองเล่าว่าจักรพรรดิองค์แรกของญ่ีปุ่น

เติบโตขึ้นมาจากน า้นมที่ไหลออกมาจากหินที่มีรูปร่างคล้ายเต้านมภายในถ า้ท าให้ถ า้น้ี

ยังมีช่ือเสยีงเร่ืองความรัก การให้ก าเนิดบุตร และการแต่งงานด้วย ภายนอกถ า้จะมี

ทางเดินริม หน้าผาที่หันหน้าออกทะเลเป็นแนวยาว และจะมีหินก้อนหน่ึงที่มีเชือกผูก

เอาไว้พร้อมกบัถ้วยเซรามิค ที่เช่ือกนัว่าถ้าโยนลูกบอล (มีขายที่ศาลเจ้า) ลงถ้วยได้จะ

โชคดี โดยผู้หญิงจะโยนด้วยมือขวา ส่วนผู้ชายจะโยนด้วยมือซ้าย 

11.00 น. ออกเดินทางสู่ ซันเมสเสนิจินัน  

11.30 น. น าท่านชม ซนัเมสเสนิชินนั เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

 ที่สร้างขึ้นมาเม่ือไม่นานนัก ต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาชัน  

 ภายในเป็นสวนกว้างติดทะเลที่มีรูป ป้ันโมอาย 7 รูป 

 ตั้งอยู่ สวนแห่งน้ีเป็นเพียงแห่ง เดียวในโลกที่ได้รับอนุญาต 

 จากหมู่เกาะ EASTER ประเทศชิลีที่เป็นสถานที่ด้ังเดิมของรูปป้ันโมอายให้ท าการ

สร้างเลียนแบบได้  

12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบเซ็ทญี่ปุ่น 

13.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะเอโอชิม่า เกาะเลก็ๆ ใกล้กบัชายฝั่งทะเลของมิยาซาก ิเช่ือมต่อกับ

แผ่นดินใหญ่ด้วยสะพาน ล้อมรอบด้วยหาดทรายขาว และเป็นป่าดิบทบึบริเวณตรง

กลางเกาะ ทางเดินรอบเกาะมีระยะทางเพียง 1.5 กโิลเมตร  

 น าท่านชมหินยักษ์ โอนิโนะ เซ็นตะคุอิตะ (Devil's Washboard)  

 ตะกอนจากน า้ทะเลจากยุคโบราณ ประมาณ 700 ล้านปี ที่ผ่านมา(หินทรายที่แขง็ 

และโคลนได้มีการทบัถมซ า้แล้วซ า้เล่า)ได้ถูกคล่ืนซัดทบัถมเป็นเวลานาน ที่เหลือเพียง

อย่างเดียวตอนน้ีเป็นสิ่งเดียวที่สามารถเหน็และซ้อนกนัเหมือนจานคุณสามารถเหน็สิ่ง

เหล่าน้ีเป็นระยะทางกว่า 8  กิโลเมตรจากชายฝั่งชิงเต่า ถงึคินชาคุจิมะ  

15.20 น. ออกเดินทางสู่ ห้างออิอน  

15.20 น. น าท่านช้อปป้ิงที่ห้างสรรพค้า AEON  

 ท่านสามารถเลือกซ้ือหาของใช้ประจ าวันต่างๆ 

  ที่น่าใช้ในสไตล์ญ่ีปุ่นได้ รวมไปถงึเคร่ืองส าอางแบรนด์  

 ญ่ีปุ่นต่างๆ รวมไปถงึเคร่ืองอุปโภค และบริโภคช่ือดัง 

 มากมาย ขนมขบเคี้ยว บะหม่ีกึ่งส าเรจ็รูป ผงโรยข้าว เคร่ืองปรุงส าเรจ็รูป ชา กาแฟ 

เบียร์ แชมพู สบู่ ยาสฟัีน และของใช้ประจ าวันอื่นๆ อกีมากมายได้ที่น่ี 

17.45 น. ออกเดินทางสู่ ภัตตาคาร  

18.00 น. รับประทานอาหารค า่  

 พกัที ่  JAL CITY MIYASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า  

องัคาร 1 ม.ค. 62      มิยาซากิ – ฮิวกะ – อะโสะ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฮิวกะ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดมิยะซะกิ 

09.45 น. น าทา่นชม ยูมะกุเซะ แหลมที่ย่ืนออกไปในมหาสมุทรแปซิฟิกชายฝั่งทะเลที่น่ีเป็น

ชายฝั่งแบบเว้าลึกโดดเด่นด้วยทางน า้ที่ซับซ้อนค่ันกลางระหว่าง 

 หน้าผา หน้าผาที่น่ีมีความสูง 70 เมตร และคล่ืนน า้ทะเลที่ซัดสาดเข้าที่หน้าผาเป็น

ทศันียภาพที่มีเสน่ห์ย่ิงนักหน้าผาหินที่เปลือยเปล่าได้แสดงให้เหน็ถึงรอยแยกหิน



 

แบบรูปเสาได้อย่างชัดเจน รอยแยกหินรูปเสาน้ีได้ก่อตัวขึ้นเมื่อลาวาจากภเูขาไฟ

ระเบิดได้เยน็ และแขง็ตัวที่มาของช่ือ "ยูมะกุเซะ" เป็นความคิดที่มาจากความจริง

ที่ว่าหินที่น่ีมีสคีล้ายคลึงกบัม้า ดังน้ันช่ือสถานที่น้ีจึงเรียกว่า “ยูมา-โนะ-เซนากะ” 

(หลังม้า) (ค าว่า ”ยูมา” หมายถึง ม้าในภาษาญ่ีปุ่น) 

 น าทา่นชม ครซัซี “The Sea of Cross” เป็นบริเวณพ้ืนที่ของมหาสมุทรที่จะเหน็

เคร่ืองหมายไม้กางเขนในทะเลเม่ือมองมาจากประภาคาร แหลมน้ีเป็นลักษณะของ

ชายฝั่งที่เว้าลึก “รูปไม้กางเขน”เกดิจากลักษณะภมิูประเทศที่แคบและถูกกดัเซาะโดย

แม่น า้ท าให้เกดิเป็นรูปไม้กางเขนในทะเล  

 เพราะรูปไม้กางเขน มีลักษณะคล้ายกบัตัวอกัษรคันจิ 

 ของญ่ีปุ่น 叶(หมายถึง “สมปรารถนา”) จึงเป็นที่มาของ 

 เร่ืองการอธฐิานขอพรที่ทะเลแห่งน้ีแล้วจะสมปรารถนา 

11.00 น. ออกเดินทางสู่ภัตตาคาร  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

14.00 น. ออกเดินทางสู่ ช่องเขาทาคาชิโฮ 

14.15 น. น าท่านเดินทางสู่ หบุเขาทาคาชิโฮ หรือเรียกอกีช่ือหน่ึงว่า ทาคาชิโฮะ เป็นหน่ึงใน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีช่ือเสยีง ของจังหวัดมิยาซาก ิ อยู่ไม่ไกลกบัภเูขา

ไฟอะโซะ ซ่ึงเกดิจากรอยแตกของภเูขาที่มีแม่น า้โกคาเซะตัดผ่าน 2 ข้างจะเป็นหินสงู

ชัน เหมือนหน้าผาที่เกดิจากการระเบิดของภเูขาไฟจนมีรูปร่างคดเค้ียวเหมือนมังกร 

ซ่ึงจะมีน า้ตกมินาอิโนทาคิที่สูงถงึ 17  เมตรอยู่ในช่องเขาน้ี ให้วิวที่สวยงามที่ตัดกนั

น า้ตกที่ไหลเอื่อยๆ ลงมาที่ธารน า้สนี า้เงินอมเขียว กบัความเขียวขจีของแมกไม้ และ

หินสเีทา 

15.30 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัคุมาโมโต ้ เมืองปากประตูอทุยานแห่งชาติอะโสะ ซ่ึงเป็นที่ต้ัง

ของภเูขาไฟสองลูก คือ ภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟคิวยิว จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่

ที่พัก 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ แบบไคเซก ิ

 พกัที ่  ASO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

พุธ 2 ม.ค. 61 อะโสะ – ยานากาวะ – ฟุคุโอกะ   

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอรรี์ ่ 

09.20 น. ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการชม และชิมสตรอเบอร์ร่ี  

 ไร่สตรอเบอร่ีของชาวญ่ีปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถพิีถนั  

 ดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ท าให้ผลของสตรอเบอร์ร่ีน้ันมีขนาดใหญ่ สี

แดงสด และรสชาติหวาน 

10.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยานากาวะ  เมืองแห่งดอกไม้ และสายน า้ เมืองที่ยังคง

หลงเหลืออาคารบ้านเมืองเก่าแก่ของญ่ีปุ่น เมืองที่ได้ช่ือว่าเป็นเวนิซของญ่ีปุ่น 

เพราะเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยคูคลอง  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบเซ็ทญี่ปุ่น 

13.30 น. น าทา่น ล่องเรือแม่น ้ ายานากาวะ ซ่ึงมีลักษณะคด 

 เคี้ยวผ่านในตัวเมืองชมบรรยากาศบ้านเรือนริมน า้ 

 ของญ่ีปุ่นเพลิดเพลินไปกบัฝีมือการพายเรือของนัก  



 

 เดินเรือ และทศันียภาพอนังดงามเปรียบเหมือนการล่องเรือกอนโดล่าใน

บรรยากาศแบบญ่ีปุ่น 

14.15 น. ออกเดินทางสู่ โทสพึรีเม่ียมเอาทเ์ลต็ 

15.30 น. เชิญท่านช้อปป้ิงที่ โทสึพรีเมีย่มเอาทเ์ล็ต เป็นเอาทเ์ลต็มอลล์ขนาดใหญ่ซ่ึงอาคาร

ออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ที่ได้รับความนิยมมากที่สดุ 

 ในภมิูภาค คิวชู ให้ท่านสนุกสนานกบัการเลือกซ้ือสนิค้าแบรนด์เนมมากมายในราคา

ลดพิเศษสดุ อาทเิช่น Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ 

 หา้มพลาด!! ชอ้ปป้ิงถุงโชคดี หรือ ลกักี้ แบค จากรา้นคา้แบรนดต่์าง ๆ ทีจ่ดั

สินคา้ของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจ าหน่ายในราคาพเิศษสุด ซ่ึงจะท าเฉพาะ

ในช่วงปีใหม่ระหว่างวนัที ่1-3 มกราคมนี้ เท่านั้น  

17.30 น. ออกเดินทางสู่ ภัตตาคาร  

18.30 น. รับประทานอาหารค า่  

 พกัที ่  MONTE HERUMANA FUKUOKA HOTEL 

พฤหสัฯ 3 ม.ค. 61 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ตลอดวัน เชิญท่านพักผ่อนตามอธัยาศัย หรือเดินเล่น ช้อปป้ิงในย่านการค้าต่างๆ โดยมีหัวหน้า

ทวัร์ให้ค าแนะน าแก่ท่าน  

 - ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะ

คิวชูเลยกไ็ด้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณน้ีจะมี

ร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกนัอยู่มากมาย เรียกว่าถ้าตั้งใจจะมา

เดินช้อปป้ิงซ้ือของกนัจริงๆ วันเดียวกไ็ม่พอ มีสนิค้าให้เลือกซ้ือหลากหลายชนิด 

ตั้งแต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสอื เคร่ืองส าอางค์ต่างๆ รวมไปถงึ

ร้านอาหารอีกมากมาย  

 - คาแนล ซิต้ี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร้านค้า และร้านอาหาร

ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน า้ ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งน้ีด้วย 

นอกจากน้ันยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส ์ รวมทั้งโรงแรมอกี 2 แห่ง ถูก

ออกแบบมาให้เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสสีนัที่แปลกตาเพ่ือให้ได้

บรรยากาศที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ ตรงกลางของคลองจ าลองน้ีจะมีการแสดงน า้พุแสงสเีสยีง 

ตั้งแต่เปิดจนปิด ทุกๆ คร่ึงช่ัวโมง มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มีเฉพาะใน

ญ่ีปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทั้งอาหาร

ญ่ีปุ่น และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ช้ัน 5 

จะมีส่วนที่เรียกว่า ราเมน สเตเด่ียม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศ

ญ่ีปุ่น รวมทั้งราเมนสไตล์ฟุคุโอกะที่เรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย  

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปป้ิงแบบมุงหลังคาที่เก่าแก่

ที่สดุของฟุคุโอกะ ตลอดทั้งสองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เตม็ไปด้วยร้านค้ากว่าร้อย

ร้าน สนิค้ากมี็เลือกซ้ือมากมายประเภททั้งเสื้อผ้า ของกนิ ของใช้ ส่วนใหญ่จะเป็น

สนิค้าทั่วๆ ไป ทเีดด็ของที่น่ีคือร้านที่มีสนิค้าจากเต้าหู้ มีทั้งมาสกเ์ต้าหู้ที่ขึ้นช่ือของที่น่ี 

และผลิตภัณฑน์ า้เต้าหู้แท้ๆ ของฟุกุโอกะที่ต้องลอง 

 - ช้อปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซ้ือของฝาก หรือชิมของอร่อยแบบ

ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากนัได้ที่สถานี Hakata ที่ตึก Deito ซ่ึงเช่ือมต่ออยู่กบั

ตัวสถานีเลย ตึกน้ีมี 3 ช้ัน คือช้ันใต้ดิน ช้ัน 1 และช้ัน 2 โดยร้านขนม ร้านของฝาก



 

นานาชนิดจะอยู่ที่ช้ัน 1 มีทั้งโซนที่เรียกว่า Hakata Souvenir Street บริเวณน้ันยังมีช็

อปเลก็ๆ อกีเพียบมีทั้งขนมหรือของฝากยอดฮิตทั่วๆ ไปไม่ว่าจะเป็น ชอ็คโกแลต็ คิ

ทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอื่นๆ อกีมากมาย 

 - หรือจะตามเสยีง ดอง ดอง ดอง ดองกี้  ดองกี้ โฮเต้ ... เสยีงเพลงสไตล์อนิเมะที่เปิด

ให้ลูกค้าคุ้นหูตลอดเวลา สลับกบัประกาศขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการของร้านเป็น

ภาษาต่างๆ ถงึ 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสยีงเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกบัร้าน 

“ดองกี้ โฮเต”้ หรือที่หลายๆ คนเรียกกนัว่า ร้านดองกี้  ร้านขายสนิค้าอปุโภค-บริโภค

ราคารวมภาษีแล้วสดุประหยัดของญ่ีปุ่น 

 (อาหารกลางวันตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่างเตม็ที่) 

16.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน 

19.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8085 

23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

************************ 
 

 

อตัราค่าบริการ ส าหรบัคณะอย่างต า่ 35 ท่าน 

 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) 55,900.- บาท 

ผู้ใหญ่พักห้องเด่ียว  69,700.- บาท 

เดก็อายุ 6 – 11 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียงเสริม 55,300.- บาท 

เดก็อายุ 2 – 5 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไม่มีเตียงเสริม 41,800.- บาท 

หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยที่น่ังช้ันธุรกจิ ราคาเพิม่ทา่นละ 22,000.- บาท 

  

อตัราค่าบริการนี้ รวม  

•  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)  

•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน า้มัน และประกนัภัยทุกแห่ง  

•  ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

•  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

•  ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอานวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง  

•  ค่าทปิคนขับรถตลอดการเดินทาง 

•  ค่าประกนัอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนัเน่ือง  จาก

อบุัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท 

• น า้หนักกระเป๋า 40 กโิลกรัม ส าหรับที่น่ังช้ันธุรกจิ และน า้หนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม ส าหรับที่น่ังช้ันประหยัด กรณี

น า้หนักเกนิจากที่ก าหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเกบ็เงินเพ่ิม  

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม  

•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น  



 

•  ค่าปรับ สาหรับน า้หนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบินก าหนดไว้  

•  ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

•  ค่าท าหนังสอืเดินทาง  

•  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  

เงือ่นไขการช าระเงิน  

• กรุณายืนยันการเดินทาง และช าระเงินมัดจ า ภายใน 24 ช่ัวโมงนับจากการส ารองที่น่ัง ท่านละ 20,000.- บาท 

และกรุณาแฟกซ์ หรือ อเีมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพ่ือท าการจองที่น่ัง ในกรณีเดินทางช้ันธุรกจิ มัดจ าท่าน

ละ 30,000 บาท   

• ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

1.  ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

2.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการน าสิ่งของผดิกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี

ด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

 

 

 

 



 

ใบจองทวัร ์MYSTERIOUS KYUSHU 

29 ธนัวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 

 

 

1. รายการที่จอง .............................................................................. ................. 

2. ช่ือ / นามสกุล ผู้จอง....................................................................................... 

3. ช่ือ / นามสกุล  ผู้เดินทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

1. ..................................................................................................................  

2. .............................................................................. .................................... 

3. ..................................................................................................................  

4. ........................................................................................................ .......... 

5. ..................................................................................................................  

6. ..................................................................................................................  

4. เบอร์ติดต่อ

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

5. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก)  

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

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

6. ประเภทห้องพัก 

5.1  ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (TWN / DBL) ..... ห้อง    

5.2  ห้องพัก 1 เดก็ (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบั 1 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง 

5.3  ห้องพัก 1 เดก็ (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบั 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง (มีเตียง) 

5.4  ห้องพัก 1 เดก็ (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบั 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง (ไม่มีเตียง) 

5.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ..... ห้อง    

5.6 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ..... ห้อง     

 

7. อาหาร         ไม่ทานเนื้อวัว ไม่ทานเนื้อหมู ไม่ทานสัตว์ปีก ทานมังสวิรัติ 

อื่นๆ ............................................................ 

 

8. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ ไม่เคย เคย   ประเทศ .................................. 

 

 


