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Mysterious Kyushu 6วนั 4คืน  
เทีย่วญีปุ่่นตอนใต้ “เกาะควิชู” เทีย่วบินเหมาล าการบินไทย 
สัมผสัเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ เมืองทีน่่าอยู่ทีสุ่ดในเอเชีย  

เดนิทางปีใหม่ 27 ธ.ค. – 1 ม.ค. 63 
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Highlight: 
 สมัผสัประสบการณ์การนัง่ ชินคันเซน รถไฟความเร็วสงู ด้วยความเร็ว 240 – 320 กม./ชัว่โมง 
 ตามหารักแท้ ค้นหาความมหศัจรรย์แหง่ ศาลเจ้ายูโดะ 
 หุบเขาทาคาชิโฮ สวรรค์บนดนิ ธรรมชาตท่ีิอดุมสมบรูณ์นา่หลงไหล   
 ไมต้่องไปไกลถึงเกาะอีสเตอร์ ก็ใกล้ชิดกบัรูปป้ันโมอาย ได้ง่ายๆ  
 ไม้กางเขนในทะเล ครัซซี “The Sea of Cross”  
 ช้อปปิง้ถงุโชคดี (Lucky Bag) วนัท่ี 1-3 มกราคม ของทกุปี 

วันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ 
 
21.00 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ 

ประต ู 3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอ านวยความสะดวก และด าเนินการด้าน
เอกสารแก่ทา่น 

 
วันเสาร์ที่ 28 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – มิยาซากิ  
 
00.50 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฟคุโุอกะ โดยเท่ียวบินท่ี TG-8106 Charter Flight เท่ียวบินพิเศษ 

(ใช้เวลาบิน 5.30 ชัว่โมง) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองฯ 
08.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ที่สดุบนเกาะคิวช ู เกาะใหญ่ตอนใต้สดุของ

ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองศนูย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลงัผ่านการตรวจลงตรา
หนงัสือเดินทาง และพิธีการศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

09.30 น. ออกเดินทางสู ่ต าบลดาไซฟุ ทีมี่อนสุรณ์ทางประวตัิศาสตร์เหลืออยู่ให้ชมมากมาย  
10.15 น. น าทา่นชม ศาลเจ้าดาไซฟู วดัชินโตเก่าแก่ และมีช่ือเสียงท่ีสดุ สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 

905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็นท่ีสถิตของเทพเจ้าแหง่ความรู้ จงึมีนกัเรียน
นิสตินกัศึกษามากราบไหว้ขอพรเพ่ือการศกึษา ชาวญ่ีปุ่ นท่ีไปนมสัการขอพรนัน้จะต้อง
มีพิธีการตัง้แต่ล้างมือในบ่อน า้ให้สะอาด จากนัน้ก็จะใช้เหรียญ 5 เยน ซึง่มีรูตรงกลาง 
โยนลงไปตรงบ่อด้านหน้าของเทพเจ้า พนมมือไหว้ พร้อมกบัตบมือ 3 ครัง้แล้วก้มลง
กราบ เป็นอนัเสร็จพิธี 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบเซท็ญีปุ่ น 
12.15 น. ออกเดินทางสู ่สถานีฮากาตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  
13.00 น. ถึง สถานีฮากาตะ  
13.18 น. ออกเดินทางสู ่สถานีชิน ยตัสชึิโระ โดย รถไฟชินคันเซน เป็นรถไฟความเร็วสงูชัน้น า

ของโลกที่เช่ือมระหว่างเมืองต่างๆ ในญ่ีปุ่ น แล่นด้วยความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตร
ต่อชัว่โมง  
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14.10 น. เดินทางถึง สถานีชิน ยัตสึชิโระ จังหวัดคุมาโมโต้ เป็นจดุยทุธศาสตร์ที่ส าคญัสมยั
สงครามกลางเมืองของญ่ีปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นปากประตสููอ่ทุยานแหง่ชาติอะโสะ 
ซึง่เป็นท่ีตัง้ของภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟคิวยิว 

 จากนัน้เชิญทา่นช้อปปิง้ ณ KIRINO KURA BREWERY ก่อนเดินทางตอ่สูเ่มืองมิยาซากิ 
17.00 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองมิยาซากิ ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของภมูิภาคคิวช ู เป็น

จงัหวดัที่หนัออกสูท่ะเลตัง้แต่ทิศเหนือที่แหลมฮิวกะ ยาวเป็นชายฝ่ัง ทะเลทาง  
ตะวนัออก จรดทางใต้ที่แหลมโทอิ ทางตะวนัตกเป็นท่ีราบ  สงูและขนุเขา เป็นเมือง  
ทา่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ที่เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ และการทอ่งเท่ียวที่ส าคญั “ใช้
ชีวิตอย่างสบายๆ” คือค าพดูทีบ่รรยายความเป็นชาวเมืองมิยาซากิ เมืองท่ีทา่นสามารถ
ทิง้ชีวิตประจ าวนัยุ่งๆ และมาใช้ชีวิตอย่างช้าๆ 

18.00 น. น าทา่นเช็คอินเข้าสูโ่รงแรมที่พกั 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์  
 พักที่ JAL CITY MIYASAKI HOTEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
วันอาทติย์ที่ 29 ธ.ค. 62 มิยาซากิ – นิชินัน – มิยาซากิ  
   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองนิชินัน ทางตอนใต้ของจงัหวดัมิยาซากิ เมืองแนวชายฝ่ังทะเล

ตอนใต้ 
09.50 น. น าทา่นชม ศาลเจ้ายูโดะ อยู่ที่ชายฝ่ังทะเลนิชินนั ถกูสร้างขึน้เพ่ือบิดาของจกัรพรรดิ

องค์แรกของญ่ีปุ่ น ศาลเจ้าสีสนัสดใสแห่งนี ้ ถกูสร้างฝังตวัอยู่ในถ า้ ริมหน้าผาหนัหน้า
ออกทะเล ท าให้ได้วิวทิวทศัน์ที่งดงาม ซึง่มีเร่ืองเลา่ว่าจกัรพรรดิองค์แรกของญ่ีปุ่ น
เติบโตขึน้มาจากน า้นมที่ไหลออกมาจากหนิท่ีมีรูปร่างคล้ายเต้านมภายในถ า้ ท าให้ถ า้
นีย้งัมีช่ือเสียงเร่ืองความรัก การให้ก าเนิดบตุร และการแตง่งานด้วย ภายนอกถ า้จะมี
ทางเดินริมหน้าผาที่หนัหน้าออกทะเลเป็นแนวยาว และจะมีหินก้อนหนึ่งท่ีมีเชือกผกู
เอาไว้พร้อมกบัถ้วยเซรามิค ที่เช่ือกนัว่าถ้าโยนลกูบอล (มีขายที่ศาลเจ้า) ลงถ้วยได้จะ
โชคดี โดยผู้หญิงจะโยนด้วยมือขวา สว่นผู้ชายจะโยนด้วยมือซ้าย 

11.00 น. ออกเดินทางสู ่ซนัเมสเสนิจินนั  
11.15 น. น าทา่นชม ซันเมสเสนิชินัน เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวทีส่ร้างขึน้มาเม่ือไม่นานนกั ตัง้อยู่

บริเวณเชิงเขาชนั ภายในเป็นสวนกว้างติดทะเลที่มีรูปปัน้โมอาย 7 ตวัตัง้อยู่ สวนแหง่นี ้
เป็นเพียงแหง่เดียวในโลกทีไ่ด้รับอนญุาตจากหมู่เกาะ EASTER ประเทศชิลี ที่เป็น
สถานท่ีดัง้เดิมของรูปปัน้โมอายให้ท าการสร้างเลียนแบบได้  
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12.15 น. ออกเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
14.00 น. ออกเดินทางสู ่ เกาะเอโอชิม่า เกาะเลก็ๆ ใกล้กบัชายฝ่ังทะเลของมิยาซากิ เช่ือมต่อ

กบัแผ่นดินใหญ่ด้วยสะพาน ล้อมรอบด้วยหาดทรายขาว และเป็นป่าดิบทบึบริเวณตรง
กลางเกาะ ทางเดินรอบเกาะมีระยะทางเพียง 1.5 กิโลเมตร  

  
น าทา่นชมหนิยกัษ์ โอนิโนะ เซน็ตะคุอิตะ (Devil's Washboard) ตะกอนจากน า้
ทะเลจากยคุโบราณ ประมาณ 700 ล้านปีที่ผ่านมา (หนิทรายที่แข็ง และโคลนได้มีการ
ทบัถมซ า้แล้วซ า้เลา่) ได้ถกูคลื่นซดัทบัถมเป็นเวลานาน ที่เหลือเพียงอย่างเดียวตอนนี ้
เป็นสิง่เดียวที่สามารถเหน็ และซ้อนกนัเหมือนจาน คณุสามารถเหน็สิ่งเหลา่นีเ้ป็น
ระยะทางกว่า 8 กิโลเมตรจากชายฝ่ังชิงเต่า ถึงคินชาคจุิมะ  

14.30 น. ออกเดินทางสู ่ห้างอิออน  
15.20 น. น าทา่นช้อปปิง้ท่ี ห้างสรรพค้า AEON ทา่นสามารถเลือกซือ้หาของใช้ประจ าวนัต่างๆ 

ที่น่าใช้ในสไตล์ญ่ีปุ่ นได้ รวมไปถึงเคร่ืองส าอางแบรนด์ ญ่ีปุ่ นต่างๆ รวมไปถึงเคร่ือง
อปุโภค และบริโภคช่ือดงัมากมาย ขนมขบเคีย้ว บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป ผงโรยข้าว 
เคร่ืองปรุงส าเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพ ูสบู่ ยาสีฟัน และของใช้ประจ าวนัอ่ืนๆ อีก
มากมายได้ที่น่ี 

17.45 น. ออกเดินทางสู ่ภตัตาคาร  
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร แบบยากินิกุ  
 พักที่ JAL CITY MIYASAKI HOTEL  
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วันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. 62 มิยาซากิ – ฮวิกะ – อะโสะ 
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองฮิวกะ ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของจงัหวดัมิยาซากิ 
09.45 น. น าทา่นชม ยูมะกุเซะ แหลมท่ีย่ืนออกไปในมหาสมทุรแปซฟิิก ชายฝ่ังทะเลที่น่ีเป็น

ชายฝ่ังแบบเว้าลกึ โดดเด่นด้วยทางน า้ที่ซบัซ้อนคัน่กลางระหว่างหน้าผา หน้าผาที่น่ีมี
ความสงู 70 เมตร และคลื่นน า้ทะเลท่ีซดัสาดเข้าที่หน้าผา  เป็นทศันียภาพที่มีเสน่ห์ยิ่ง
นกั หน้าผาหนิท่ีเปลือยเปล่าได้แสดงให้เหน็ถึงรอยแยกหนิแบบรูปเสาได้อย่างชดัเจน 
รอยแยกหนิรูปเสานีไ้ด้ก่อตวัขึน้เม่ือลาวาจากภเูขาไฟระเบิดได้เย็น และแข็งตวั ที่มา
ของช่ือ "ยมูะกเุซะ" เป็นความคิดที่มาจากความจริงท่ีว่าหนิที่น่ีมีสีคล้ายคลงึกบัม้า 
ดงันัน้ช่ือสถานท่ีนีจ้งึเรียกว่า “ยมูา-โนะ-เซนากะ” (หลงัม้า) (ค าว่า ”ยมูา” หมายถึง ม้า
ในภาษาญ่ีปุ่ น) 

 น าทา่นชม ครัซซี “The Sea of Cross” เป็นบริเวณพืน้ท่ีของมหาสมทุรท่ีจะเห็น
เคร่ืองหมายไม้กางเขนในทะเลเม่ือมองมาจากประภาคาร แหลมนีเ้ป็นลกัษณะของ
ชายฝ่ังท่ีเว้าลกึ “รูปไม้กางเขน” เกิดจากลกัษณะภมูิประเทศท่ีแคบและถกูกดัเซาะโดย
แม่น า้ท าให้เกิดเป็นรูปไม้กางเขนในทะเล เพราะรูปไม้กางเขนมีลกัษณะคล้ายกบั
ตวัอกัษรคนัจิของญ่ีปุ่ น 叶 (หมายถึง “สมปรารถนา”) จงึเป็นที่มาของเร่ืองการอธิฐาน
ขอพรที่ทะเลแหง่นีแ้ล้วจะสมปรารถนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
11.00 น. ออกเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น. ออกเดินทางสู ่ช่องเขาทาคาชิโฮ 
14.15 น. น าทา่นเดินทางสู่ หบุเขาทาคาชิโฮ หรือเรียกอีกช่ือหนึง่ว่า ทาคาชิโฮะ เป็นหนึง่ใน

แหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติที่มีช่ือเสียงของจงัหวดัมิยาซากิ อยู่ไม่ไกลกบัภเูขา  
ไฟอะโซะ ซึง่เกิดจากรอยแตกของภเูขาที่มีแม่น า้โกคาเซะตดัผ่าน2ข้างจะเป็นหินสงูชนั 
เหมือนหน้าผาที่เกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟจนมีรูปร่างคดเคีย้วเหมือนมงักร ซึง่จะ 

 
มีน า้ตกมินาอิโนทาคิที่สงูถึง 17 เมตรอยู่ในช่องเขานี ้ ให้วิวที่สวยงามท่ีตดักนัน า้ตกที่
ไหลเอ่ือยๆ ลงมาที่ธารน า้สีน า้เงินอมเขียว กบัความเขียวขจีของแมกไม้ และหินสีเทา 

15.30 น. ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตอิะโสะ ซึง่เป็นที่ตัง้ของภเูขาไฟสองลกู คือ ภเูขา
ไฟอะโสะ และภเูขาไฟคิวยิว 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 
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18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ 
เชิญทา่นพกัผ่อน สไตล์นิปปอน กบัการแช่ออนเซน น า้แร่ธรรมชาติแท้ ที่ผ่านความร้อน
ใต้พิภพ เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า เลือดลมเดินดีขึน้ เสริมสขุภาพให้กระปร่ีกระเป
ร่า ผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวล และช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

 พักที่  ASO PLAZA HOTEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันอังคารที่ 31 ธ.ค. 62 อะโสะ – คุมาโมโต้ – ฟุคุโอกะ  
  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู ่ทุง่หญ้าคซุะเซนริ  
09.15 น. น าทา่นชม ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ ตัง้อยู่ที่ใกล้ๆ กบัปากปลอ่งภเูขาไฟนากะดาเขะ และ

ภเูขาไฟอะโซะ ในจงัหวดัคมุาโมโต้ เมือมองไปรอบๆ จะเห็นควนัสีขาวที่พวยพุ่งออกมา
จากปลอ่งภเูขาไฟนากะดาเขะ เป็นทุ่งหญ้าแพรร่ีที่อยู่ทางตอนเหนือของ ปลอ่งภเูขาไฟ
เอโบชิดะเขะ ที่มีทะเลสาปอนักว้างขวางอยู่ตรงกลาง พร้อมกบัม้าเป็นจ านวนมากที่อยู่
รอบๆ ทะเลสาบ เป็นภาพวิวที่สวยงาม และยากนกัที่จะหาชม ไม่ว่าจะเป็นทุง่หญ้า
เขียวขจีในฤดรู้อน หรือหมิะสีขาวที่ปกคลมุในฤดหูนาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.00 น. ออกเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. น าทา่นชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก) ตวัปราสาทท่ีตัง้ตระหง่านอยู่บนเนิน

เขากลางเมืองคมุาโมโต้ ในสถาปัตยกรรมคลาสสกิที่มีความสวยงาม อายกุว่า 420 ปี 
ภายในปราสาทมีห้องโถงเป็นที่เก็บสมบตัิ วตัถมีุค่า รูปภาพปราสาทต่างๆ และได้รับ
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ฉายา ปราสาทด า สร้างขึน้โดยขนุพลผู้ โด่งดงั คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 
ภายในเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงวตัถโุบราณ   

13.30 น. ออกเดินทางสู ่โทสพึรีเม่ียมเอาท์เลต็ 
15.00 น. เชิญทา่นช้อปปิง้ท่ี โทสึพรีเม่ียมเอาท์เล็ต เป็นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซึ่งอาคาร

ออกแบบในสไตล์แคลฟิอร์เนียใต้ ที่ได้รับความนิยมมากที่สดุในภมูิภาคคิวช ู ให้ทา่น
สนกุสนานกบัการเลือกซือ้สนิค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษสดุ อาทิ 
Adidas, Burberry, Coach, Dolce&Gabbana ฯลฯ 

18.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองฟุคุโอกะ ศนูย์กลางแหง่การคมนาคม และธรุกิจต่างๆ เมืองที่โด่ง
ดงัมาจากอตุสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะโอริ และตุ๊กตาดินฮากาตะ 

 (อาหารค ่าตามอธัยาศยั) 
 พักที่  HOTEL MONTE HERMANA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันพุธที่ 1 ม.ค. 63 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ตลอดวนั เชิญทา่นพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเดินเลน่ ช้อปปิง้ในย่านการค้าต่างๆ โดยมีหวัหน้า

ทวัร์ให้ค าแนะน าแก่ทา่น  
  - คาแนล ซติี ้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูย์รวมร้านค้า และร้านอาหาร

ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ริมน า้ ภายในมีการขดุคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแหง่นีด้้วย 
นอกจากนัน้ยงัมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้ เกมส์ รวมทัง้โรงแรมอีก 2 แหง่ ถกู
ออกแบบมาให้เป็นพืน้ท่ีเปิดโลง่ๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสนัที่แปลกตาเพ่ือให้ได้
บรรยากาศที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทัง้ร้านท่ีมีเฉพาะในญ่ีปุ่ น และ
ร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทัง้อาหารญ่ีปุ่ น และ
อาหารชาติอ่ืนๆ ในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนกั โดยเฉพาะท่ีชัน้ 5 จะมีสว่นที่
เรียกว่า ราเมน สเตเด่ียม ที่จะมีร้านราเมนท่ีมาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น 
รวมทัง้ราเมนสไตล์ฟคุโุอกะท่ีเรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย  

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิง้แบบมงุหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุ
ของฟคุโุอกะ ตลอดทัง้สองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากว่าร้อยร้าน 
สนิค้าก็มีเลือกซือ้มากมายประเภททัง้เสือ้ผ้า ของกิน ของใช้ สว่นใหญ่จะเป็นสินค้า
ทัว่ๆ ไป ทีเด็ดของท่ีน่ีคือร้านที่มีสนิค้าจากเต้าหู้  มีทัง้มาสก์เต้าหู้ที่ขึน้ช่ือของท่ีน่ี และ
ผลติภณัฑ์น า้เต้าหู้แท้ๆ ของฟุกโุอกะท่ีต้องลอง 
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 - ช้อปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซือ้ของฝาก หรือชิมของอร่อยแบบไม่
ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากนัได้ที่สถานี Hakata ที่ตกึ Deito ซึง่เช่ือมต่ออยู่กบัตวั
สถานีเลย ตกึนีมี้ 3 ชัน้ คือชัน้ใต้ดิน ชัน้ 1 และชัน้ 2 โดยร้านขนม ร้านของฝากนานา
ชนิดจะอยู่ที่ชัน้ 1 มีทัง้โซนที่เรียกว่า Hakata Souvenir Street บริเวณนัน้ยงัมีช็อป
เลก็ๆ อีกเพียบมีทัง้ขนมหรือของฝากยอดฮิตทัว่ๆ ไปไม่วา่จะเป็น ช็อคโกแลต็ คิทแคท
รสต่างๆ ชาเขียวและอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี ้ดองกีโ้ฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิเมะท่ีเปิดให้
ลกูค้าคุ้นหตูลอดเวลา สลบักบัประกาศขอบคณุลกูค้าที่มาใช้บริการของร้านเป็นภาษา
ต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย “ดองกีโ้ฮเต้” หรือที่หลายๆ คนเรียกกนัว่า ร้านดอง
กี ้ร้านขายสนิค้าอปุโภค-บริโภคราคารวมภาษีแล้วสดุประหยดัของญ่ีปุ่ น 

 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือให้ทา่นได้ช้อปปิง้อย่างเต็มที่) 
17.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน 
19.00 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8109 Charter Flight เท่ียวบินพิเศษ 

(ใช้เวลาบิน 5.30 ชัว่โมง) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองฯ 
 23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะอย่างต ่า 35 ท่าน  
ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(2 ทา่น / 1 ห้อง) 55,900.- บาท 
ผู้ใหญ่พกัห้องเด่ียวเพิ่ม  9,500.- บาท 
เดก็อาย ุ2-5 ปี พกักบัผู้ ใหญ่ 2 ทา่น ไมมี่เตียงเสริม 45,900.- บาท 
เดก็อาย ุ6-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียงเสริม 54,900.- บาท 
หมายเหต ุ  กรณีต้องการเดินทางโดยท่ีนัง่ชัน้ธุรกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 25,000.- บาท 
อัตราค่าบริการนีร้วม  
•  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั โดยสายการบนิไทย (TG)  
•  คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน า้มนั และประกนัภยัทกุแหง่  
•  คา่ท่ีพกั ห้องละ 2 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
•  คา่อาหาร, คา่เข้าชม และคา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีได้ระบไุว้ในรายการ  
•  คา่ใช้จา่ยของมคัคเุทศก์ท่ีคอยอานวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดนิทาง  
•  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลอนัเน่ือง  

จากอบุตัเิหต ุไว้ในวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท 
• น า้หนกักระเป๋า 40 กิโลกรัม ส าหรับท่ีนัง่ชัน้ธุรกิจ และน า้หนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม ส าหรับท่ีนัง่ชัน้ประหยดั 

กรณีน า้หนกัเกินจากท่ีก าหนด ทางสายการบนิจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม  
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
•  คา่ใช้จา่ยส่วนตวั เชน่ คา่อาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการทวัร์, คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท์ เป็นต้น  
•  คา่ปรับ สาหรับน า้หนกักระเป๋าเดนิทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบนิก าหนดไว้  
•  คา่ธรรมเนียมวีซ่า, คา่ท าหนงัสือเดนิทาง  
•  คา่ทิปไกด์ และคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดนิทาง 
•  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม  
เงื่อนไขการช าระเงิน  
• กรุณายืนยนัการเดนิทาง และช าระเงินมดัจ า ภายใน 48 ชัว่โมงนบัจากการส ารองท่ีนัง่ ทา่นละ 10,000 บาท 

และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้ เดินทางเพื่อท าการจองท่ีนัง่ ในกรณีเดินทางชัน้ธุรกิจ มดัจ า
ทา่นละ 20,000 บาท   

• คา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคา่ทวัร์ทัง้หมดก่อนการเดนิทาง อย่างน้อย 25 วนั  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
2.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การเมือง, การประท้วง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การจราจรติดขดั  
3. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากวา่มีการน าสิ่งของผิดกหหมาย หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเส่ือม

เสียด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปหิเสธการเข้าเมืองทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งด้าวท่ีพ านกัอยู่ในประเทศไทย หรือเหตกุารณ์ท่ีเหนือการณ์ควบคมุ 

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 
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6. เม่ือทา่นตกลงช าระคา่มดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 
ใบจองทวัร์ MYSTERIOUS KYUSHU 
27 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2563 

 
 

1. ช่ือ / นามสกลุ ผู้จอง............................................................................................................ 
 

2. ช่ือ / นามสกลุ  ผู้ เดนิทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 
1. .................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................. 
6. .................................................................................................................. 

 
3. เบอร์ตดิตอ่ ................................................................................................................................. 
 
4. ท่ีอยู่ปัจจบุนั (ท่ีติดตอ่ได้สะดวก) ................................................................................................... 
 
5. ประเภทห้องพกั 

6.1  ห้องพกัผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (TWN / DBL)   ..... ห้อง    
6.2  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักบั 1 ผู้ใหญ่  ..... ห้อง 
6.3  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักบั 2 ผู้ใหญ่  ..... ห้อง (มีเตียง) 
6.4  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักบั 2 ผู้ใหญ่  ..... ห้อง (ไมมี่เตียง) 
6.5 ห้องพกัผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP) เตียงเสริม   ..... ห้อง    
6.6 ห้องพกั 1 ทา่น (SGL)      ..... ห้อง     
 

6. อาหาร         ไมท่านเนือ้ววั ไมท่านเนือ้หม ู ไมท่านสตัว์ปีก ทานมงัสวิรัติ 
อ่ืนๆ ............................................................ 

 
7. เคยโดนปหิเสธวีซา่หรือไม่ ไมเ่คย เคย   ประเทศ .................................. 
 
 

 


