
 

 

 
 
 
 

 
 สมัผสัประสบการณ์การนงัชินคันเซน รถไฟความเร็วสงู ด้วยความเร็ว 240–320 กม./ชวัโมง 
 ตามหารักแท้ ค้นหาความมหศัจรรย์แหง่ ศาลเจ้ายูโดะ 
 หบุเขาทาคาชิโฮ สวรรค์บนดนิ ธรรมชาตทีิอดุมสมบรูณ์นา่หลงไหล   

 
ศุกร์ 29 ธ.ค. 60 กรุงเทพฯ 
23.00 น. พร้อมกนัทีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชนั 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบนิไทย 

อินเตอร์ ประต ู 4 แถว D โดยมีเจ้าหน้าทีบริษัท คอยอํานวยความสะดวก 
และดําเนินการด้านเอกสารแก่ทา่น 

เสาร์ 30 ธ.ค. 60 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – มิยาซากิ  
01.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฟคุโุอกะ โดยเทียวบนิที TG-8104 
08.30 น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองทีใหญ่ทีสดุบนเกาะคิวช ู เกาะใหญ่ตอนใต้

สดุของประเทศญีปุ่ น เป็นเมืองศนูย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลงัผ่านการ
ตรวจลงตราหนงัสือเดนิทาง และพิธีการศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

09.30 น. ออกเดินทางสู ่สถานีฮากาตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 0.45 ชวัโมง)  
10.15 น. ถึง สถานีฮากาตะ  
11.01 น. ออกเดินทางสู ่ สถานีชิน ยะซชิึโระ เมืองมิยาซากิ โดย รถไฟชินคันเซน เป็น

รถไฟความเร็วสงูชนันําของโลกทีเชือมระหว่างเมืองต่างๆ ในญีปุ่ น แลน่ด้วย
ความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรต่อชวัโมง  

11.51 น. เดินทางถึง สถานีชิน ยะซึชิโระ เมืองมิยาซากิ ตงัอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้
ของภมิูภาคคิวช ู เป็นจงัหวดัทหีนัออกสู่ทะเลตงัแต่ทศิเหนือทีแหลมฮิวกะ ยาว
เป็นชายฝัง ทะเลทางตะวนัออก จรดทางใต้ทีแหลมโทอิ ทางตะวนัตกเป็นทรีาบ  
สงูและ ขนุเขา เป็นเมืองทา่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ทีเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ 
และการทอ่งเทียวสําคญั “ใช้ชีวิตอย่างสบายๆ” คือคําพดูทีบรรยายความเป็น
ชาวเมืองมยิาซากิ เมืองทีท่านสามารถทงิชีวิตประจําวนัยุ่งๆ และมาใช้ชีวิต
อย่างช้าๆ 

12.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.15 น.  ออกเดินทางสู ่Kirinokura Brewery 
15.15 น. นําทา่นชมโรงงานผลิต และลองชิมเบียร์เบียร์ชือดงั Kirinokura Brewery ทีมี

ประวตัิศาสตร์ยาวนาน  นบัวา่นานใกล้เคียงกับประวตัิความเป็นมาของเบียร์  
ในประเทศญีปุ่ น หลงัจากการเปิดประเทศเพือทําการค้ากบัตา่งประเทศ 
เบียร์เริมมีขนึในสมยัเมจิ (1868-1912)  

16.30 น. ออกเดินทางสูโ่รงแรมทีพกั  



 

 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา  
 พกัที   JAL CITY MIYASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
อาทติย์ 31 ธ.ค. 60 มิยาซาก ิ– นิชินัน – มิยาซากิ    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองนิชนัิน ทางตอนใต้ของจงัหวดัมิยาซากิ เมืองแนว

ชายฝังทะเลตอนใต้ 
09.45 น. นําทา่นชม ศาลเจ้ายูโดะ อยู่ทีชายฝังทะเลนิชินนั ถกูสร้างขึนเพือบิดาของ

จกัรพรรดิองค์แรกของญีปุ่ น ศาลเจ้าสีสนัสดใสแหง่นี ถกูสร้างฝังตวัอยู่ในถําริม
หน้าผา หนัหน้าออกทะเลทําให้ได้วิวทวิทศัน์ทงีดงาม ซงึมีเรืองเลา่ว่าจกัรพรรดิ
องค์แรกของญีปุ่ นเติบโตขนึมาจากนํานมทไีหลออกมาจากหนิ ทีมีรูปร่างคล้าย
เต้านมภายในถํา ทําให้ถํานียงัมีชือเสียงเรืองความรัก การให้กําเนิดบตุร และ
การแต่งงานด้วย ภายนอกถําจะมีทางเดินริม  หน้าผาทีหนัหน้าออกทะเลเป็น
แนวยาว และจะมีหนิก้อนหนงึทีมีเชือกผกูเอาไว้พร้อมกบัถ้วยเซรามิค ทเีชือกนั
ว่าถ้าโยนลกูบอล (มีขายทศีาลเจ้า) ลงถ้วยได้จะโชคดี โดยผู้หญิงจะโยนด้วย
มือขวา ส่วนผู้ชายจะโยนด้วยมือซ้าย 

11.00 น. ออกเดินทางสู ่ซนัเมสเสนิจินนั  
11.30 น. นําท่านชม ซันเมสเสนิชินัน เป็นสถานทีท่องเทียวทีสร้างขนึมาเมอืไม่นานนกั 

ตงัอยู่บริเวณเชิงเขาชนั ภายในเป็นสวนกว้างติดทะเลทมีีรูป ปันโมอาย 7 รูป
ตงัอยู่ สวนแห่งนีเป็นเพียงแห่ง เดียวในโลกทีได้รับอนญุาตจากหมู่เกาะ 
EASTER ประเทศชิลีทเีป็นสถานทดีงัเดิมของรูปปันโมอายให้ทําการสร้าง
เลียนแบบได้  

12.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.30 น. ออกเดินทางสู ่ เกาะเอโอชิม่า เกาะเล็กๆ ใกล้กบัชายฝังทะเลของมิยาซากิ 

เชือมตอ่กบัแผ่นดนิใหญ่ด้วยสะพาน ล้อมรอบด้วยหาดทรายขาว และเป็น
ป่าดิบทบึบริเวณตรงกลางเกาะ ทางเดินรอบเกาะมีระยะทางเพียง 1.5 
กิโลเมตร  

14.10 น. นําทา่นชมหนิยกัษ์ โอนิโนะ เซ็นตะคอุติะ (Devil's Washboard) ตะกอน
จากนําทะเลจากยคุโบราณ ประมาณ 700 ล้านปีทผ่ีานมา (หินทรายทีแข็ง 
และโคลนได้มีการทบัถมซาํแล้วซาํเล่า) ได้ถกูคลืนซดัทบัถมเป็นเวลานาน ที
เหลือเพียงอย่างเดียวตอนนีเป็นสงิเดียวทสีามารถเหน็ และซ้อนกนัเหมือนจาน 
คณุสามารถเห็นสิงเหล่านีเป็นระยะทางกว่า 8  กิโลเมตรจากชายฝังชงิเต่า 
ถึงคินชาคจิุมะ  

15.00 น. ออกเดินทางสู ่ห้างอิออน  
15.30 น. นําท่านช้อปปิงทีห้างสรรพค้า AEON ท่านสามารถเลือกซือหาของใช้ประจําวนั

ต่างๆ ทีน่าใช้ในสไตล์ญีปุ่ นได้ รวมไปถึงเครืองสําอางแบรนด์ ญีปุ่ นต่างๆ รวม
ไปถึงเครืองอปุโภค และบริโภคชือดงัมากมาย ขนมขบเคียว บะหมีกึงสําเร็จรูป 
ผงโรยข้าว เครืองปรุงสําเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพ ูสบู ่ยาสีฟัน และของใช้
ประจําวนัอืนๆ อีกมากมายได้ทีนี 

17.30 น. ออกเดินทางสู ่ภตัตาคาร  



 

 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา  
 พกัที   JAL CITY MIYASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า  
จันทร์ 1 ม.ค. 61 มิยาซากิ – ฮวิกะ – คุมาโมโต้ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู ่เมืองฮิวกะ ตงัอยูท่างตอนเหนือของจงัหวดัมิยะซะกิ 
10.15 น. นําทา่นชม ยูมะกุเซะ แหลมทียืนออกไปในมหาสมทุรแปซิฟิก ชายฝังทะเล

ทีนีเป็นชายฝังแบบเว้าลึก โดดเดน่ด้วยทางนําทีซบัซ้อนคนักลางระหว่างหน้า
ผา หน้าผาทีนีมีความสงู 70 เมตร และคลืนนําทะเลทีซดัสาดเข้าทีหน้าผา  
เป็นทศันียภาพทีมีเสนห์่ยงินกั หน้าผาหินทีเปลือยเปล่าได้แสดงให้เห็นถึง
รอยแยกหินแบบรูปเสาได้อย่างชดัเจน รอยแยกหินรูปเสานีได้ก่อตวัขนึเมือ
ลาวาจากภูเขาไฟระเบิดได้เย็น และแข็งตวั ทีมาของชือ "ยมูะกเุซะ" เป็น
ความคดิทีมาจากความจริงทีว่าหินทีนีมีสีคล้ายคลึงกบัม้า ดงันนัชือสถาน
ทีนีจงึเรียกวา่ “ยมูา-โนะ-เซนากะ” (หลงัม้า) (คําวา่ ”ยมูา” หมายถึง ม้าใน
ภาษาญีปุ่ น) 

 นําทา่นชม ครัซซี “The Sea of Cross” เป็นบริเวณพืนทีของมหาสมทุรทีจะ
เห็นเครืองหมายไม้กางเขนในทะเลเมอืมองมาจากประภาคาร แหลมนีเป็น
ลกัษณะของชายฝังทีเว้าลกึ “รูปไม้กางเขน” เกิดจากลกัษณะภมิูประเทศที
แคบและถกูกดัเซาะโดยแมนํ่าทําให้เกิดเป็นรูปไม้กางเขนในทะเล เพราะรูป
ไม้กางเขนมีลกัษณะคล้ายกับตวัอกัษรคนัจิของญีปุ่ น 叶 (หมายถึง “สม
ปรารถนา”) จงึเป็นทีมาของเรืองการอธิฐานขอพรทีทะเลแหง่นีแล้วจะสม
ปรารถนา 

11.30 น. ออกเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 น. ออกเดินทางสู ่ชอ่งเขาทาคาชิโฮ 
15.00 น. นําทา่นเดินทางสู่ หบุเขาทาคาชิโฮ หรือเรียกอีกชือหนงึว่า ทาคาชิโฮะ เป็น

หนงึใน  แหล่งทอ่งเทียวทางธรรมชาติทีมีชือเสียงของจงัหวดัมิยาซากิ อยู่ไม่
ไกลกบัภเูขาไฟอะโซะ ซงึเกิดจากรอยแตกของภเูขาทีมีแมนํ่าโกคาเซะตดัผ่าน 2 
ข้างจะเป็นหินสงูชนั เหมือนหน้าผาทีเกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟจนมีรูปร่าง
คดเคียวเหมือนมงักร ซงึจะมีนําตกมินาอิโนทาคิทีสงูถึง 17  เมตรอยู่ในช่องเขา
นี ให้วิวทีสวยงามทีตดักนันําตกทไีหลเอือยๆ ลงมาทธีารนําสีนําเงนิอมเขียว กบั
ความเขียวขจีของแมกไม้ และหินสีเทา 

16.00 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองทีมีความร่มรืน และเป็นจดุยทุธศาสตร์ที
สําคญัสมยัสงครามกลางเมืองของญีปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตู
อทุยานแหง่ชาติอะโสะ ซงึเป็นทีตงัของภเูขาไฟสองลกู คือ ภเูขาไฟอะโสะ และ
ภเูขาไฟคิวยิว 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา 
 พกัที   ASO PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา่  
    
อังคาร 2 ม.ค. 61 คุมาโมโต้ – ยานากาวะ – ฟุคุโอกะ   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี  



 

 

09.15 น. ให้ทา่นได้เพลดิเพลินกับการชม และชิมสตรอเบอร์รี ไร่สตรอเบอรีของชาวญีปุ่ น
ทมีีการปลกูอย่างพิถีพิถนั ดแูลเอาใจใส่ทกุกระบวนการทกุขนัตอน ทําให้ผล
ของสตรอเบอร์รีนนัมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวาน 

10.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองยานากาวะ  เมืองแหง่ดอกไม้ และสายนํา เมืองทียงัคง
หลงเหลืออาคารบ้านเมืองเก่าแก่ของญีปุ่ น เมืองทีได้ชือว่าเป็นเวนิซของ
ญีปุ่ น เพราะเป็นเมืองทีล้อมรอบด้วยคคูลอง  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.30 น. นําทา่น ล่องเรือแม่นาํยานากาวะ ซงึมีลกัษณะคดเคียวผา่นในตวัเมือง ชม

บรรยากาศบ้านเรือนริมนําของญีปุ่ น เพลิดเพลินไปกบัฝีมือการพายเรือของ
นกั เดินเรือ และทศันียภาพอนังดงาม เปรียบเหมือนการล่องเรือกอนโดล่าใน
บรรยากาศแบบญีปุ่ น 

14.15 น. ออกเดินทางสู ่โทสึพรีเมียมเอาท์เล็ต 
15.30 น. เชิญทา่นช้อปปิงที โทสพึรีเมียมเอาท์เล็ต เป็นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซงึ

อาคารออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ทไีด้รับความนิยมมากทสีดุในภมูิภาค  
คิวช ู ให้ทา่นสนกุสนานกบัการเลือกซือสนิค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลด
พิเศษสดุ อาทเิช่น  Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ 

17.00 น. ออกเดินทางสู ่ภตัตาคาร  
18.00 น. รับประทานอาหารคํา  
 พกัที   NISHITETSU GRAND HOTEL และ LEO PALACE HAKATA HOTEL 
พุธ 3 ม.ค. 61 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ตลอดวนั เชิญทา่นพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเดินเล่น ช้อปปิงในย่านการค้าต่างๆ โดยมี

หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําแก่ท่าน  
 - ย่านเทน็จนิ (Tenjin) อาจจะเป็นย่านทีเรียกว่าเป็นหวัใจของเมืองฟกูโุอกะ

หรือเกาะคิวชเูลยก็ได้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟกูุโอกะ โดยใน
บริเวณนีจะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตวักนัอยู่มากมาย 
เรียกว่าถ้าตงัใจจะมาเดินช้อปปิงซอืของกนัจริงๆ วนัเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้
เลือกซอืหลากหลายชนิด ตงัแต่เครืองใช้ไฟฟ้า เสือผ้า แบรนเนมด์ หนงัสือ 
เครืองสําอางค์ต่างๆ รวมไปถงึร้านอาหารอีกมากมาย  

 - คาแนล ซิต ี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูย์รวมร้านค้า และ
ร้านอาหารขนาดใหญ่ตงัอยู่ริมนํา ภายในมีการขดุคลองให้ไหลผ่านใจกลาง
ห้างแห่งนีด้วย นอกจากนนัยงัมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้ เกมส์ รวมทงั
โรงแรมอีก 2 แหง่ ถกูออกแบบมาให้เป็นพืนทีเปิดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และ
สีสนัทแีปลกตาเพือให้ได้บรรยากาศทีน่าตืนตาตืนใจ ตรงกลางของคลอง
จําลองนีจะมีการแสดงนําพแุสงสีเสียง ตงัแต่เปิดจนปิด ทกุๆ ครึงชวัโมง มี
ร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทงัร้านทมีีเฉพาะในญีปุ่ น และร้านมาจาก
ต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทงัอาหารญีปุ่ น และอาหาร
ชาติอืนๆ ในราคาทีไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนกั โดยเฉพาะทชีนั 5 จะมีสว่นที
เรียกว่า ราเมน สเตเดียม ทีจะมีร้านราเมนทีมาจากสว่นต่างๆ ของประเทศ
ญีปุ่ น รวมทงัราเมนสไตล์ฟคุโุอกะทีเรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย  

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิงแบบมงุหลงัคาที
เก่าแก่ทสีดุของฟคุโุอกะ ตลอดทงัสองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วย



 

 

ร้านค้ากว่าร้อยร้าน สนิค้าก็มีเลือกซอืมากมายประเภททงัเสือผ้า ของกิน ของ
ใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทวัๆ ไป ทีเด็ดของทีนีคือร้านทมีีสินค้าจากเต้าหู้ มีทงั
มาสก์เต้าหู้ทขีนึชือของทีนี และผลิตภณัฑ์นําเต้าหู้แท้ๆ ของฟุกโุอกะทต้ีองลอง 

 - ช้อปขนมของฝากที สถานี Hakata ใครทีจะหาซือของฝาก หรือชิมของอร่อย
แบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากนัได้ทีสถานี Hakata ทตีกึ Deito ซงึ
เชือมต่ออยู่กับตวัสถานีเลย ตึกนีมี 3 ชนั คือชนัใต้ดิน ชนั 1 และชนั 2 โดยร้าน
ขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ทีชนั 1 มีทงัโซนทเีรียกว่า Hakata Souvenir 
Street บริเวณนนัยงัมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีทงัขนมหรือของฝากยอดฮิตทวัๆ ไป
ไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอืนๆ อีกมากมาย 

 - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี ดองกีโฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิเมะที
เปิดให้ลกูค้าคุ้นหตูลอดเวลา สลบักบัประกาศขอบคณุลกูค้าทมีาใช้บริการของ
ร้านเป็นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสียงเพลงทีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะกับร้าน “ดองกีโฮเต้” หรือทีหลายๆ คนเรียกกนัว่า ร้านดองกี 
ร้านขายสินค้าอปุโภค-บริโภคราคารวมภาษีแล้วสดุประหยดัของญีปุ่ น 

 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือให้ท่านได้ช้อปปิงอย่างเต็มที) 
15.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน 
18.10 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทียวบนิ TG-8107 
22.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
อัตราค่าบริการ สาํหรับคณะอย่างตาํ 35 ท่าน  
ผู้ ใหญ่พกัห้องคู ่(2 ทา่น / 1 ห้อง) 59,900.- บาท 
ผู้ ใหญ่พกัห้องเดียว  72,900.- บาท 
เด็กอาย ุ2 – 5 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมมี่เตียงเสริม 41,900.- บาท 
เด็กอาย ุ2 – 5 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น  56,900.- บาท 
หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยทีนงัชนัธุรกิจ ราคาเพมิทา่นละ 15,000.- บาท 
  
อัตราค่าบริการนีรวม  
•  ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย (TG)  
•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํามนั และประกันภยัทกุแหง่  
•  ค่าทีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบไุว้ในรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
•  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามทไีด้ระบไุว้ในรายการ  
•  ค่าใช้จ่ายของมคัคเุทศก์ทีคอยอานวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง  
•  ค่าทิปคนขบัรถตลอดการเดินทาง 
•  ค่าประกนัอบุตัิเหตใุนระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนัเนือง  

จากอบุตัิเหต ุไว้ในวงเงนิไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท 
• นําหนกักระเป๋า 40 กิโลกรัม สําหรับทีนงัชนัธุรกิจ และนําหนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม สําหรับทีนงัชนัประหยดั 

กรณีนําหนกัเกินจากทกํีาหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพมิ  
อัตราค่าบริการนีไม่รวม  
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท์ เป็นต้น  
•  ค่าปรับ สาหรับนําหนกักระเป๋าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว้  
•  ค่าธรรมเนียมวีซา่ 



 

 

•  ค่าทําหนงัสือเดินทาง  
•  ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพมิ  
•  ค่าทปิไกด์ท้องถิน วนัละ 300 เยน หรือประมาณ 100 บาท ต่อท่าน (หรือประมาณ 600 บาทต่อท่าน) 
เงือนไขการชาํระเงนิ  
• กรุณายืนยนัการเดินทาง และชําระเงินมดัจํา ท่านละ 20,000.- บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้า

พาสปอร์ตของผู้ เดินทางเพอืทําการจองทีนงั  
• ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทงัหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วนั  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพมิ หากสายการบินมีการปรับขนึก่อนวนัเดินทาง 
2.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การ

นดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การจราจรติดขดั  
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสนิ หากว่ามีการนําสงิของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสอ่ไปในทาง

เสือมเสียด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทงัใน
ประเทศและต่างประเทศ ซงึอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพํานกัอยู่ในประเทศไทย หรือเหตกุารณ์ทีเหนือการณ์ควบคมุ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสญูหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทยีวเอง 

6. เมอืทา่นตกลงชําระค่ามดัจําหรือค่าทวัร์ทงัหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทงัหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทวัร์ MYSTERIOUS KYUSHU 
29 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 

 
 
1. รายการทีจอง ............................................................................................................... ...... 

 
2. ชือ / นามสกลุ ผู้จอง.......................................................................................................... 

 
3. ชือ / นามสกลุ  ผู้ เดนิทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

1. .................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................. 
6. .................................................................................................................. 

 
4. เบอร์ติดตอ่ ................................................................................................................................. 
 
5. ทีอยู่ปัจจบุนั (ทีติดตอ่ได้สะดวก) ................................................................................................... 
 
6. ประเภทห้องพกั 

5.1  ห้องพกัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN / DBL) ..... ห้อง    
5.2  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักับ 1 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง 
5.3  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักับ 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง (มีเตียง) 
5.4  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักับ 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง (ไมมี่เตียง) 
5.5 ห้องพกัผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ..... ห้อง    
5.6 ห้องพกั 1 ท่าน (SGL) ..... ห้อง     
 

7. อาหาร         ไมท่านเนือววั ไมท่านเนือหม ู ไมท่านสตัว์ปีก ทานมงัสวิรัติ 
อืนๆ ............................................................ 

 
8. เคยโดนปฎิเสธวีซา่หรือไม่ ไมเ่คย เคย   ประเทศ .................................. 
 
 
 
 
 
 


