
 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเทยีวญปีุ่ นตอนใต ้“เกาะควิช”ู 

สมัผสัเมอืงแหง่มนตเ์สนห่ ์เมอืงทนีา่อยูท่สีดุในเอเชยี 

MYSTERIOUS KYUSHU 



 

 สมัผัสประสบการณ์การนังชนิคนัเซน รถไฟความเร็วสงู ดว้ยความเร็ว 240–320 กม./ชวัโมง 

 ตามหารักแท ้คน้หาความมหัศจรรยแ์หง่ ศาลเจา้ยูโดะ 

 หบุเขาทาคาชโิฮ สวรรคบ์นดนิ ธรรมชาตทิอีดุมสมบรูณ์น่าหลงไหล   

 

กาํหนดการเดนิทาง : 29 ธนัวาคม – 3 มกราคม 2562 

เสาร ์29 ธ.ค. 61 กรงุเทพฯ 

22.30 น.  พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 หนา้เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย อนิเตอร ์ประตู 3 แถว C 

โดยมเีจา้หนา้ทบีรษัิท คอยอํานวยความสะดวก และดําเนนิการดา้นเอกสารแกท่า่น 

อาทติย ์30 ธ.ค. 61  กรงุเทพฯ – ฟคุโุอกะ – มยิาซาก ิ 

00.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงฟคุโุอกะ โดยเทยีวบนิท ีTG-8082 

08.20 น. ถงึสนามบนิ เมอืงฟุคโุอกะ เมอืงทใีหญ่ทสีดุบนเกาะควิช ูเกาะใหญ่ตอนใตส้ดุของประเทศญปีุ่ น 
เป็นเมืองศูนยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย ์หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสอืเดนิทาง และพธิีการ
ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่ตาํบลดาไซฟ ุทมีอีนุสรณท์างประวัตศิาสตรเ์หลอือยูใ่หช้มมากมาย  

10.45 น. นําท่านชม ศาลเจา้ดาไซฟู วัดชนิโตเก่าแก่ และมชีอืเสยีงทสีุด สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 905 โดย 
MICHIZANE SUGAWARA เป็นทสีถติของเทพเจา้แห่งความรู ้จงึมนัีกเรยีนนสิตินักศกึษามากราบ
ไหวข้อพร เพอืการศกึษา ชาวญปีุ่ นทไีปนมสัการขอพรนันจะตอ้งมพีธิกีารตังแต่ลา้งมอืในบอ่นําให ้
สะอาด จากนันก็จะใชเ้หรยีญ 5 เยน ซงึมรีูตรงกลาง โยนลงไปตรงบอ่ดา้นหนา้ของเทพเจา้ พนม
มอืไหว ้พรอ้มกบัตบมอื 3 ครงัแลว้กม้ลงกราบ เป็นอนัเสร็จพธิ ี

11.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบเซท็ญปีุ่ น 

12.15 น. ออกเดนิทางสู ่สถานฮีากาตะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 0.45 ชวัโมง)  

13.00 น. ถงึ สถานฮีากาตะ  

13.18 น. ออกเดนิทางสู ่สถานชีนิ ยะซชึโิระ เมอืงมยิาซาก ิโดย รถไฟชนิคนัเซน เป็นรถไฟความเร็วสงูชนั
นําของโลกทเีชอืมระหวา่งเมอืงตา่งๆ ในญปีุ่ น แลน่ดว้ยความเร็วประมาณ 300 กโิลเมตรตอ่ชวัโมง  

14.09 น. เดนิทางถงึ สถานชีนิ ยะซชึโิระ เมอืงมยิาซาก ิตังอยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องภูมภิาคควิช ู
เป็นจังหวัดทหีันออกสูท่ะเลตังแตท่ศิเหนอืทแีหลมฮวิกะ ยาวเป็นชายฝัง ทะเลทางตะวันออก จรด
ทางใตท้แีหลมโทอ ิทางตะวันตกเป็นทรีาบสงูและขนุเขา เป็นเมอืงท่าทางตะวันออกเฉียงใตท้เีป็น
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ และการทอ่งเทยีวสําคัญ “ใชช้วีติอยา่งสบายๆ” คอืคําพูดทบีรรยายความ
เป็นชาวเมอืงมยิาซาก ิเมอืงททีา่นสามารถทงิชวีติประจําวันยุง่ๆ และมาใชช้วีติอยา่งชา้ๆ 

16.00 น. นําทา่นสู ่อะชยิโุนะ เอก ิเอบโินะ โคเกน (Ashiyu no Eki Ebino Kogen) เมอืงเล็กๆแหง่นทีี
ไดช้อืวา่มวีวิทวิทัศนท์สีวยงามและเป็นอทุยานแห่งชาตแิห่งแรกๆ ของญปีุ่ น ตังอยูต่รงบรเิวณเชงิ
เขาคริชิมิา่ (Kirishima) ในพนืทขีองเมอืงมยิาซาก ิ(Miyazaki) เชญิท่านชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง 
และทดลองแชนํ่าแรเ่ทา้ 



 

 

19.00 น. นําทา่นเชค็อนิเขา้สูโ่รงแรมทพีัก 

19.30 น. รับประทานอาหารคํา  

 พักท ี JAL CITY MIYASAKI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

จนัทร ์31 ธ.ค. 61 มยิาซาก ิ– นชินินั – มยิาซาก ิ   

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนชินินั ทางตอนใตข้องจังหวัดมยิาซาก ิเมอืงแนวชายฝังทะเลตอนใต ้

09.45 น. นําทา่นชม ศาลเจา้ยโูดะ อยูท่ชีายฝังทะเลนชินัิน ถกูสรา้งขนึเพอืบดิาของจักรพรรดอิงคแ์รกของ
ญปีุ่ น ศาลเจา้สสีันสดใสแห่งนี ถูกสรา้งฝังตัวอยู่ในถํารมิหนา้ผา หันหนา้ออกทะเลทําใหไ้ดว้วิ
ทวิทัศนท์งีดงาม ซงึมเีรอืงเลา่วา่จักรพรรดอิงคแ์รกของญปีุ่ นเตบิโตขนึมาจากนํานมทไีหลออกมา
จากหนิ ทมีรีูปร่างคลา้ยเตา้นมภายในถํา ทําใหถํ้านียังมชีอืเสยีงเรอืงความรัก การใหกํ้าเนดิบุตร 
และการแต่งงานดว้ย ภายนอกถําจะมทีางเดนิรมิ  หนา้ผาทหีันหนา้ออกทะเลเป็นแนวยาว และจะมี
หนิกอ้นหนงึทมีเีชอืกผกูเอาไวพ้รอ้มกบัถว้ยเซรามคิ ทเีชอืกันว่าถา้โยนลูกบอล (มขีายทศีาลเจา้) 
ลงถว้ยไดจ้ะโชคด ีโดยผูห้ญงิจะโยนดว้ยมอืขวา สว่นผูช้ายจะโยนดว้ยมอืซา้ย 

11.00 น. ออกเดนิทางสู ่ซนัเมสเสนจินัิน  

11.30 น. นําท่านชม ซนัเมสเสนชินินั เป็นสถานทที่องเทยีวทสีรา้งขนึมาเมอืไมน่านนัก ตังอยู่บรเิวณเชงิ
เขาชนั ภายในเป็นสวนกวา้งตดิทะเลทมีรีูป ปันโมอาย 7 รูปตังอยู ่สวนแห่งนีเป็นเพยีงแห่ง เดยีว
ในโลกทไีดรั้บอนุญาตจากหมูเ่กาะ EASTER ประเทศชลิทีเีป็นสถานทดีังเดมิของรูปปันโมอายให ้
ทําการสรา้งเลยีนแบบได ้ 

12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบเซท็ญปีุ่ น 

13.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะเอโอชิม่า เกาะเล็กๆ ใกลก้ับชายฝังทะเลของมิยาซากิ เชือมต่อกับ
แผ่นดนิใหญ่ดว้ยสะพาน ลอ้มรอบดว้ยหาดทรายขาว และเป็นป่าดบิทบึบรเิวณตรงกลางเกาะ 
ทางเดนิรอบเกาะมรีะยะทางเพยีง 1.5 กโิลเมตร  

 นําท่านชมหนิยักษ์ โอนโินะ เซ็นตะคอุติะ (Devil's Washboard) ตะกอนจากนําทะเลจากยคุ
โบราณ ประมาณ 700 ลา้นปีทผี่านมา (หนิทรายทแีข็ง และโคลนไดม้กีารทับถมซําแลว้ซําเล่า) 
ไดถู้กคลนืซัดทับถมเป็นเวลานาน ทเีหลอืเพยีงอยา่งเดยีวตอนนีเป็นสงิเดยีวทสีามารถเห็น และ
ซอ้นกันเหมอืนจาน คุณสามารถเห็นสงิเหล่านีเป็นระยะทางกว่า 8 กโิลเมตรจากชายฝังชงิเต่า 
ถงึคนิชาคจุมิะ  

 

 

 

 

 

 



 

15.20 น. ออกเดนิทางสู ่หา้งออิอน  

15.20 น. นําท่านชอ้ปปิงทหีา้งสรรพคา้ AEON ท่านสามารถเลอืกซอืหาของใชป้ระจําวันต่างๆ ทน่ีาใชใ้น
สไตลญ์ปีุ่ นได ้รวมไปถงึเครอืงสําอางแบรนด ์ญปีุ่ นตา่งๆ รวมไปถงึเครอืงอปุโภค และบรโิภคชอืดัง
มากมาย ขนมขบเคยีว บะหมกีงึสําเร็จรูป ผงโรยขา้ว เครอืงปรุงสําเร็จรูป ชา กาแฟ เบยีร ์แชมพ ู
สบู ่ยาสฟัีน และของใชป้ระจําวันอนืๆ อกีมากมายไดท้นี ี

17.45 น. ออกเดนิทางสู ่ภตัตาคาร  

18.00 น. รับประทานอาหารคํา พักท ีJAL CITY MIYASAKI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

องัคาร 1 ม.ค. 62 มยิาซาก ิ– ฮวิกะ – อะโสะ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงฮวิกะ ตังอยูท่างตอนเหนอืของจังหวัดมยิะซะก ิ

09.45 น. นําทา่นชม ยูมะกเุซะ แหลมทยีนืออกไปในมหาสมทุรแปซฟิิก ชายฝังทะเลทนีเีป็นชายฝังแบบเวา้
ลกึ โดดเดน่ดว้ยทางนําทซีบัซอ้นคันกลางระหวา่งหนา้ผา หนา้ผาทนีมีคีวามสงู 70 เมตร และคลนื
นําทะเลทซีดัสาดเขา้ทหีนา้ผา  เป็นทัศนียภาพทมีเีสน่หย์งินัก หนา้ผาหนิทเีปลอืยเปล่าไดแ้สดง
ใหเ้ห็นถงึรอยแยกหนิแบบรูปเสาไดอ้ย่างชัดเจน รอยแยกหนิรูปเสานีไดก้่อตัวขนึเมอืลาวาจาก
ภเูขาไฟระเบดิไดเ้ย็น และแข็งตัว ทมีาของชอื "ยมูะกเุซะ" เป็นความคดิทมีาจากความจรงิทวี่าหนิ
ทนีมีสีคีลา้ยคลงึกับมา้ ดังนันชอืสถานทนีจีงึเรยีกว่า “ยมูา-โนะ-เซนากะ” (หลังมา้) (คําว่า ”ยมูา” 
หมายถงึ มา้ในภาษาญปีุ่ น) 

 นําทา่นชม ครซัซ ี“The Sea of Cross” เป็นบรเิวณพนืทขีองมหาสมทุรทจีะเห็นเครอืงหมายไม ้
กางเขนในทะเลเมือมองมาจากประภาคาร แหลมนีเป็นลักษณะของชายฝังทีเวา้ลกึ “รูปไม ้
กางเขน” เกดิจากลักษณะภมูปิระเทศทแีคบและถูกกัดเซาะโดยแมนํ่าทําใหเ้กดิเป็นรูปไมก้างเขน
ในทะเล เพราะรูปไมก้างเขนมลัีกษณะคลา้ยกับตัวอักษรคันจขิองญีปุ่ น 叶 (หมายถงึ “สม
ปรารถนา”) จงึเป็นทมีาของเรอืงการอธฐิานขอพรททีะเลแหง่นแีลว้จะสมปรารถนา 

11.00 น. ออกเดนิทางสูภ่ตัตาคาร  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

14.00 น. ออกเดนิทางสู ่ชอ่งเขาทาคาชโิฮ 

14.15 น. นําท่านเดนิทางสู่ หุบเขาทาคาชโิฮ หรอืเรยีกอกีชอืหนงึว่า ทาคาชโิฮะ เป็นหนงึใน แหล่ง
ทอ่งเทยีวทางธรรมชาตทิมีชีอืเสยีงของจังหวัดมยิาซาก ิอยูไ่มไ่กลกับภเูขาไฟอะโซะ ซงึเกดิจาก
รอยแตกของภเูขาทมีแีมนํ่าโกคาเซะตัดผ่าน 2 ขา้งจะเป็นหนิสงูชนั เหมอืนหนา้ผาทเีกดิจากการ
ระเบดิของภเูขาไฟจนมรีปูรา่งคดเคยีวเหมอืนมงักร ซงึจะมนํีาตกมนิาอโินทาคทิสีงูถงึ 17 เมตรอยู่
ในชอ่งเขานี ใหว้วิทสีวยงามทตีัดกันนําตกทไีหลเออืยๆ ลงมาทธีารนําสนํีาเงนิอมเขยีว กับความ
เขยีวขจขีองแมกไม ้และหนิสเีทา 

15.30 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัคมุาโมโต ้เมอืงปากประตอูทุยานแหง่ชาตอิะโสะ ซงึเป็นทตีังของภเูขาไฟ
สองลกู คอื ภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟควิยวิ จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา แบบไคเซก ิ



 

 พักท ีASO PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

พธุ 2 ม.ค. 61 อะโสะ – ยานากาวะ – ฟคุโุอกะ   

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ไรส่ตรอเบอรร์ ี 

09.20 น. ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชม และชมิสตรอเบอรร์ ีไร่สตรอเบอรขีองชาวญปีุ่ นทมีกีารปลูกอยา่ง
พถิพีถิัน ดแูลเอาใจใสท่กุกระบวนการทุกขนัตอน ทําใหผ้ลของสตรอเบอรร์นัีนมขีนาดใหญ ่สแีดง
สด และรสชาตหิวาน 

10.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงยานากาวะ เมอืงแห่งดอกไม ้และสายนํา เมอืงทียังคงหลงเหลืออาคาร
บา้นเมอืงเก่าแก่ของญีปุ่ น เมอืงทไีดช้อืว่าเป็นเวนิซของญีปุ่ น เพราะเป็นเมอืงทลีอ้มรอบดว้ยคู
คลอง  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบเซท็ญปีุ่ น 

13.30 น. นําท่าน ลอ่งเรอืแมน่ํายานากาวะ ซงึมลีักษณะคดเคยีวผ่านในตัวเมอืง ชมบรรยากาศบา้นเรอืน
รมินําของญปีุ่ น เพลดิเพลนิไปกับฝีมอืการพายเรอืของนัก เดนิเรอื และทัศนียภาพอันงดงาม 
เปรยีบเหมอืนการลอ่งเรอืกอนโดลา่ในบรรยากาศแบบญปีุ่ น 

14.15 น. ออกเดนิทางสู ่โทสพึรเีมยีมเอาทเ์ล็ต 

15.30 น. เชญิทา่นชอ้ปปิงท ีโทสพึรเีมยีมเอาทเ์ล็ต เป็นเอาทเ์ล็ตมอลลข์นาดใหญ่ซงึอาคารออกแบบใน
สไตลแ์คลฟิอรเ์นยีใต ้ทไีดร้ับความนยิมมากทสีดุในภมูภิาค  ควิช ูใหท้่านสนุกสนานกับการเลอืก
ซอืสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคาลดพเิศษสดุ อาทเิชน่  Adidas, Burberry, Coach, Dolce & 
Gabbana ฯลฯ 

 หา้มพลาด!! ชอ้ปปิงถงุโชคด ีหรอื ลกักแีบค จากรา้นคา้แบรนดต์า่ง ๆ ทจีดัสนิคา้ของเขา
รวมอยูใ่นถุงใบเดยีว และจําหนา่ยในราคาพเิศษสุด ซงึจะทําเฉพาะในชว่งปีใหมร่ะหวา่ง
วนัท ี1-3 มกราคมนเีทา่นนั  

 

17.30 น. ออกเดนิทางสู ่ภตัตาคาร  

18.30 น. รับประทานอาหารคํา  

 พักท ีMONTE HERUMANA FUKUOKA HOTEL 

พฤหสัฯ 3 ม.ค. 61 ฟุคโุอกะ – กรงุเทพฯ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ตลอดวัน เชญิท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดนิเล่น ชอ้ปปิงในย่านการคา้ต่างๆ โดยมหีัวหนา้ทัวร์ให ้
คําแนะนําแกท่า่น  

 - ยา่นเท็นจนิ (Tenjin) อาจจะเป็นยา่นทเีรยีกวา่เป็นหัวใจของเมอืงฟกูโุอกะหรอืเกาะควิชเูลยก็ได ้
เรยีกว่าเป็น Downtown Area ของเมอืงฟกูุโอกะ โดยในบรเิวณนจีะมรีา้นรวง ถนนคนเดนิ และ
หา้งใหญ่ๆ  มารวมตัวกนัอยูม่ากมาย เรยีกวา่ถา้ตังใจจะมาเดนิชอ้ปปิงซอืของกันจรงิๆ วันเดยีวก็ไม่



 

พอ มีสนิคา้ใหเ้ลือกซือหลากหลายชนิด ตังแต่เครืองใชไ้ฟฟ้า เสือผา้ แบรนเนมด์ หนังสือ 
เครอืงสําอางคต์า่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

 - คาแนล ซติ ีฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ และรา้นอาหารขนาดใหญ่
ตังอยู่ร ิมนํา ภายในมีการขุดคลองใหไ้หลผ่านใจกลางหา้งแห่งนีดว้ย นอกจากนันยังมีโรง
ภาพยนตร ์โรงละคร รา้นตูเ้กมส ์รวมทังโรงแรมอกี 2 แห่ง ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นพนืทเีปิดโล่งๆ 
กวา้งๆ มรีูปทรง และสสีันทแีปลกตาเพอืใหไ้ดบ้รรยากาศทน่ีาตืนตาตนืใจ ตรงกลางของคลอง
จําลองนีจะมกีารแสดงนําพุแสงสเีสยีง ตังแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครงึชัวโมง มรีา้นคา้มากกว่า 250 
รา้น ทังรา้นทมีเีฉพาะในญปีุ่ น และรา้นมาจากต่างประเทศ มรีา้นอาหารใหบ้รกิารหลากหลายแบบ
ทังอาหารญปีุ่ น และอาหารชาตอินืๆ ในราคาทไีม่ไดแ้พงกว่าขา้งนอกมากนัก โดยเฉพาะทชีัน 5 
จะมสีว่นทเีรยีกวา่ ราเมน สเตเดยีม ทจีะมรีา้นราเมนทมีาจากสว่นต่างๆ ของประเทศญปีุ่ น รวมทัง
ราเมนสไตลฟ์คุโุอกะทเีรยีกวา่ฮากาตะราเมนดว้ย  

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนชอ้ปปิงแบบมงุหลังคาทเีกา่แกท่สีดุของฟคุุโอ
กะ ตลอดทังสองขา้งทางเดนิยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่ารอ้ยรา้น สนิคา้ก็มเีลือกซอื
มากมายประเภททังเสอืผา้ ของกนิ ของใช ้สว่นใหญจ่ะเป็นสนิคา้ทัวๆ ไป ทเีด็ดของทนีคีอืรา้นทมีี
สนิคา้จากเตา้หู ้มทีังมาสกเ์ตา้หูท้ขีนึชอืของทนี ีและผลติภัณฑนํ์าเตา้หูแ้ท ้ๆ  ของฟกุโุอกะทตีอ้ง
ลอง 

 - ชอ้ปขนมของฝากท ีสถาน ีHakata ใครทจีะหาซอืของฝาก หรือชมิของอร่อยแบบไม่ตอ้ง
เดนิทางไปไหนไกล ไปหากนัไดท้สีถาน ีHakata ทตีกึ Deito ซงึเชอืมตอ่อยูก่บัตัวสถานเีลย ตกึนี
ม ี3 ชนั คอืชนัใตด้นิ ชนั 1 และชนั 2 โดยรา้นขนม รา้นของฝากนานาชนดิจะอยูท่ชีนั 1 มทีังโซน
ทเีรยีกวา่ Hakata Souvenir Street บรเิวณนันยงัมชีอ็ปเล็กๆ อกีเพยีบมทัีงขนมหรอืของฝากยอด
ฮติทัวๆ ไปไมว่า่จะเป็น ชอ็คโกแล็ต คทิแคทรสตา่งๆ ชาเขยีวและอนืๆ อกีมากมาย 

 - หรอืจะตามเสยีง ดอง ดอง ดอง ดองก ีดองกโีฮเต ้... เสยีงเพลงสไตลอ์นเิมะทเีปิดใหล้กูคา้คุน้หู
ตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลูกคา้ทมีาใชบ้รกิารของรา้นเป็นภาษาต่างๆ ถงึ 5 ภาษา
รวมถงึภาษาไทย เป็นเสยีงเพลงทเีป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับรา้น “ดองกโีฮเต”้ หรอืทหีลายๆ คน
เรยีกกนัวา่ รา้นดองก ีรา้นขายสนิคา้อปุโภค-บรโิภคราคารวมภาษีแลว้สดุประหยดัของญปีุ่ น 

 (อาหารกลางวันตามอธัยาศัย เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งเต็มท)ี 

 

16.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทยีวบนิ TG8085 

23.00 น. ถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

-///////////////////////////- 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร สําหรบัคณะอยา่งตาํ 35 ทา่น 

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

ผูใ้หญพั่กหอ้งเดยีว  69,700.- บาท 

เด็กอาย ุ6 – 11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ 55,300.- บาท 

เด็กอาย ุ2 – 5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 41,800.- บาท 

หมายเหต ุ  กรณตีอ้งการเดนิทางโดยทนัีงชนัธรุกจิ ราคาเพมิทา่นละ 22,000.- บาท 

  

อตัราคา่บรกิารนรีวม  
•  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ โดยสายการบนิไทย (TG)  
•  คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีนํามนั และประกนัภยัทกุแหง่  
•  คา่ทพีัก หอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอืระดับเดยีวกัน  
•  คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทไีดร้ะบไุวใ้นรายการ  
•  คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท์คีอยอานวยความสะดวกใหก้บัทา่นในตลอดการเดนิทาง  
•  คา่ทปิคนขบัรถตลอดการเดนิทาง 
•  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนือง  จาก

อบุตัเิหต ุไวใ้นวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท 
• นําหนักกระเป๋า 40 กโิลกรัม สําหรับทนัีงชนัธรุกจิ และนําหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม สําหรับทนัีงชนัประหยัด กรณี

นําหนักเกนิจากทกํีาหนด ทางสายการบนิจะขอเรยีกเก็บเงนิเพมิ  

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
•  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการทัวร,์ คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
•  คา่ปรับ สาหรับนําหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกําหนดไว ้ 
•  คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
•  คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
•  คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,500 เยน ตลอดการเดนิทาง 
•  คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย และคา่ภาษีมลูคา่เพมิ  

เงอืนไขการชําระเงนิ  
• กรุณายนืยันการเดนิทาง และชําระเงนิมัดจํา ภายใน 48 ชัวโมงนับจากการสํารองทนัีง ท่านละ 20,000.- บาท 

และกรุณาแฟกซ ์หรอื อเีมลห์นา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทางเพอืทําการจองทนัีง ในกรณีเดนิทางชนัธุรกจิ มัดจํา
ทา่นละ 30,000 บาท   

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บคา่ทัวรท์ังหมดกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 20 วัน  

หมายเหต ุ 
1.  ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 
2.  บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การเมอืง, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การจราจรตดิขดั  
3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากวา่มกีารนําสงิของผดิกฎหมาย หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี

ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้ หรือโดนปฎเิสธการเขา้เมอืงทังในประเทศและ
ตา่งประเทศ ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทพํีานักอยูใ่นประเทศไทย หรอืเหตกุารณ์ทเีหนอืการณ์ควบคมุ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

6. เมอืท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทังหมด 


