
 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

• ตามหารักแท้ ค้นหาความมหศัจรรย์แห่ง ศาลเจ้ายูโดะ 
• หุบเขาทาคาชิโฮ สวรรค์บนดิน ธรรมชาติที่อดุมสมบรูณ์น่าหลงไหล   
• ไม่ต้องไปไกลถึงเกาะอีสเตอร์ ก็ใกล้ชิดกบัรูปปั้นโมอาย ได้ง่ายๆ  
• ไม้กางเขนในทะเล ครัซซี “The Sea of Cross”  
• ช้อปปิง้ถงุโชคดี (Lucky Bag) วนัท่ี 1-3 มกราคม ของทุกปี 

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

ประต ู 3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอ านวยความสะดวก และด าเนินการด้าน
เอกสารแก่ท่าน 

 
วันเสาร์ที่ 28 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คุมาโมโต้ – คิริชิม่า  
00.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฟคุโุอกะ โดยเท่ียวบินท่ี TG-8106 Charter Flight เท่ียวบินพิเศษ 

(ใช้เวลาบิน 5.30 ชัว่โมง) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองฯ 
08.00 น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ที่สดุบนเกาะคิวช ู เกาะใหญ่ตอนใต้สดุของ

ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองศนูย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลงัผ่านการตรวจลงตรา
หนงัสือเดินทาง และพิธีการศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

09.30 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองท่ีมีความร่มร่ืน และเป็นจดุยทุธศาสตร์ที่ส าคญั
สมยัสงครามกลางเมืองของญ่ีปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตสููอ่ทุยาน
แห่งชาติอะโสะ ซึง่เป็นที่ตัง้ของภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟคิวยิว 

11.30 น. น าท่านชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก) ตวัปราสาทที่ตัง้ตระหง่านอยู่บนเนิน
เขากลางเมืองคมุาโมโต้ ในสถาปัตยกรรมคลาสสิกที่มีความสวยงาม อายกุว่า 420 
ปี ภายในปราสาทมีห้องโถงเป็นที่เก็บสมบติั วตัถมุีค่า รูปภาพปราสาทต่างๆ และ
ได้รับฉายา ปราสาทด า สร้างขึน้โดยขนุพลผู้ โด่งดงั คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 
1960 ภายในเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงวตัถโุบราณ   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดนิเลน่ที่ เมืองโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น 
(Sakura-no-baba Josaien) บริเวณเชิงเขาของปราสาทคมุาโมโต้ ออกแบบและ
ตกแต่งสไตล์ย้อนยุคให้เข้ากบับรรยากาศเมือง เก่าของปราสาท ซึง่จะมีร้านค้า
จ าหน่ายของที่ระลกึ ขนมขึน้ชื่อของเมือง คมุาโมโต้ และร้านอาหารต่างๆ 
มากมาย 
 
 
 
 
 

13.45 น. น าท่านชม ศาลเจ้าคุมาโมโต้ อินาริ (Kumamoto Inari Shrine) ศาลเจ้าของ
นิกายชินโตที่มีความเก่าแก่นีถ้กูสร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1496 มาจากความเชื่อและ
ศรัทธา และส่วนหนึ่งในการปกป้องปกปอ้งปราสาทคมุาโม้โต้(Kumamoto Castle) 
จากสิ่งชัว่ร้ายทัง้ปวง 

14.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองคิริชิม่า เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ในจงัหวดัคะโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
17.00 น. เดินทางถึงเมืองคิริชิม่า น าท่านเช็คอินเข้าสูโ่รงแรมที่พกั  



 

 

  

 เชิญท่านพกัผ่อน สไตล์นิปปอน กบัการแช่ออนเซน น า้แร่ธรรมชาติแท้ ที่ผ่านความร้อน
ใต้พิภพ ช่วยคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีขึน้ เสริมสขุภาพให้กระปร่ีกระเปร่า 
ผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวล และช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
 พกัที่ ACTIVE RESORT KIRISHIMA  
 
วันอาทติย์ที่ 29 ธ.ค. 62 คิริชิม่า – นิชินัน – มิยาซากิ    
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. ออกเดินทางสู ่ เกาะเอโอชิม่า เกาะเล็กๆ ใกล้กบัชายฝ่ังทะเลของมิยาซากิ เชื่อมต่อ

กบัแผ่นดินใหญ่ด้วยสะพาน ล้อมรอบด้วยหาดทรายขาว และเป็นป่าดิบทบึบริเวณตรง
กลางเกาะ ทางเดินรอบเกาะมีระยะทางเพียง 1.5 กิโลเมตร  
น าท่านชมหินยกัษ์ โอนิโนะ เซ็นตะคุอิตะ (Devil's Washboard) ตะกอนจากน า้
ทะเลจากยคุโบราณ ประมาณ 700 ล้านปีที่ผ่านมา (หินทรายที่แข็ง และโคลนได้มีการ
ทบัถมซ า้แล้วซ า้เลา่) ได้ถกูคลื่นซดัทบัถมเป็นเวลานาน ที่เหลือเพียงอย่างเดียวตอนนี ้
เป็นส่ิงเดียวที่สามารถเห็น และซ้อนกนัเหมือนจาน คณุสามารถเห็นสิ่งเหลา่นีเ้ป็น
ระยะทางกว่า 8 กิโลเมตรจากชายฝ่ังชิงเต่า ถึงคินชาคจุิมะ  

11.45 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
13.30 น. น าท่านชม ซันเมสเสนิชินัน เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่สร้างขึน้มาเมื่อไม่นานนกั ตัง้อยู่

บริเวณเชิงเขาชนั ภายในเป็นสวนกว้างติดทะเลที่มีรูปปัน้โมอาย 7 ตวัตัง้อยู่ สวนแห่งนี ้
เป็นเพียงแห่งเดียวในโลกทีไ่ด้รับอนญุาตจากหมู่เกาะ EASTER ประเทศชิลี ที่เป็น
สถานท่ีดัง้เดิมของรูปปัน้โมอายให้ท าการสร้างเลียนแบบได้  

15.15 น. น าท่านชม ศาลเจ้ายูโดะ อยู่ที่ชายฝ่ังทะเลนิชินนั ถกูสร้างขึน้เพื่อบิดาของจกัรพรรดิ
องค์แรกของญ่ีปุ่ น ศาลเจ้าสีสนัสดใสแห่งนี ้ ถกูสร้างฝังตวัอยู่ในถ า้ ริมหน้าผาหนัหน้า
ออกทะเล ท าให้ได้วิวทิวทศัน์ที่งดงาม ซึ่งมีเร่ืองเลา่ว่าจกัรพรรดิองค์แรกของญ่ีปุ่ น
เติบโตขึน้มาจากน า้นมท่ีไหลออกมาจากหินที่มีรูปร่างคล้ายเต้านมภายในถ า้ ท าให้ถ า้
นีย้งัมีช่ือเสียงเร่ืองความรัก การให้ก าเนิดบตุร และการแตง่งานด้วย ภายนอกถ า้จะมี
ทางเดินริมหน้าผาที่หนัหน้าออกทะเลเป็นแนวยาว และจะมีหินก้อนหน่ึงท่ีมีเชือกผกู
เอาไว้พร้อมกบัถ้วยเซรามิค ที่เชื่อกนัว่าถ้าโยนลกูบอล (มีขายที่ศาลเจ้า) ลงถ้วยได้จะ
โชคดี โดยผู้หญิงจะโยนด้วยมือขวา สว่นผู้ชายจะโยนด้วยมือซ้าย 

16.30 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองมิยาซากิ ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของภมูิภาคคิวช ู เป็น
จงัหวดัที่หนัออกสูท่ะเลตัง้แต่ทิศเหนือท่ีแหลมฮิวกะ ยาวเป็นชายฝ่ัง ทะเลทาง  
ตะวนัออก จรดทางใต้ที่แหลมโทอิ ทางตะวนัตกเป็นท่ีราบสงูและขนุเขา เป็นเมืองท่า  

 
 

ทางตะวนัออกเฉียงใต้ที่เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวที่ส าคญั “ใช้
ชีวิตอย่างสบายๆ” คือค าพดูทีบ่รรยายความเป็นชาวเมืองมิยาซากิ เมืองท่ีท่านสามารถ
ทิง้ชีวิตประจ าวนัยุ่งๆ และมาใช้ชีวิตอย่างช้าๆ 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
19.30 น. น าท่านเข้าชมงาน Illumination Flower Garden 2019 Hikari no Hanazono เป็น

การจดัแสดงโลกแห่งจินตนาการด้วยหลอดไฟกว่า 1,000,000 หลอด ด้วยธีมที่ว่า 
“Flower and Light Melody” ทัง้ทกุจดุของสวนจะเต็มไปด้วยแสงสี และจดุที่น่าสนใจ



 

 

  

ในปีนีก้็คือการจดัแสดง Snowman ทีต่ัง้อยู่บน SNS นบัเป็นการแสดงจากฝีมือ  

ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการจดัแสดงใน Theme park ที่น่าจบัตามองอีกที่หน่ึงเลย
ทีเดียว จนได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 

 พกัที่ JAL CITY MIYAZAKI HOTEL 
 
วันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. 62 มิยาซากิ – ฮิวกะ – อะโสะ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองฮิวกะ ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของจงัหวดัมิยาซาก ิ
09.45 น. น าท่านชม ยูมะกเุซะ แหลมที่ยื่นออกไปในมหาสมทุรแปซิฟิก ชายฝ่ังทะเลที่นี่เป็น

ชายฝ่ังแบบเว้าลกึ โดดเด่นด้วยทางน า้ที่ซบัซ้อนคัน่กลางระหว่างหน้าผา หน้าผาที่นี่มี
ความสงู 70 เมตร และคลื่นน า้ทะเลท่ีซดัสาดเข้าที่หน้าผา  เป็นทศันียภาพที่มีเสน่ห์ยิ่ง
นกั หน้าผาหินที่เปลือยเปล่าได้แสดงให้เห็นถึงรอยแยกหินแบบรูปเสาได้อย่างชดัเจน 
รอยแยกหินรูปเสานีไ้ด้ก่อตวัขึน้เมื่อลาวาจากภเูขาไฟระเบิดได้เย็น และแข็งตวั ที่มา
ของช่ือ "ยมูะกเุซะ" เป็นความคิดที่มาจากความจริงท่ีว่าหินที่น่ีมีสีคล้ายคลงึกบัม้า 
ดงันัน้ช่ือสถานท่ีนีจ้ึงเรียกว่า “ยมูา-โนะ-เซนากะ” (หลงัม้า) (ค าว่า ”ยมูา” หมายถึง ม้า
ในภาษาญ่ีปุ่ น) 

 น าท่านชม ครัซซี “The Sea of Cross” เป็นบริเวณพืน้ท่ีของมหาสมทุรท่ีจะเห็น
เคร่ืองหมายไม้กางเขนในทะเลเมื่อมองมาจากประภาคาร แหลมนีเ้ป็นลกัษณะของ
ชายฝ่ังท่ีเว้าลกึ “รูปไม้กางเขน” เกิดจากลกัษณะภมูิประเทศท่ีแคบและถกูกดัเซาะโดย
แม่น า้ท าให้เกิดเป็นรูปไม้กางเขนในทะเล เพราะรูปไม้กางเขนมีลกัษณะคล้ายกบั
ตวัอกัษรคนัจิของญ่ีปุ่ น 叶 (หมายถึง “สมปรารถนา”) จึงเป็นท่ีมาของเร่ืองการอธิฐาน
ขอพรที่ทะเลแห่งนีแ้ล้วจะสมปรารถนา 

11.00 น. ออกเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น. ออกเดินทางสู ่ช่องเขาทาคาชิโฮ 
14.15 น. น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาทาคาชิโฮ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทาคาชิโฮะ เป็นหนึ่งใน

แหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติที่มีช่ือเสียงของจงัหวดัมิยาซากิ อยู่ไม่ไกลกบัภเูขา  
ไฟอะโซะ ซึง่เกิดจากรอยแตกของภเูขาที่มีแม่น า้โกคาเซะตดัผ่าน2ข้างจะเป็นหินสงูชนั 
เหมือนหน้าผาที่เกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟจนมีรูปร่างคดเคีย้วเหมือนมงักร ซึง่จะ 
มีน า้ตกมินาอิโนทาคิที่สงูถึง 17 เมตรอยู่ในช่องเขานี ้ ให้วิวที่สวยงามท่ีตดักนัน า้ตกที่
ไหลเอื่อยๆ ลงมาที่ธารน า้สีน า้เงินอมเขียว กบัความเขียวขจีของแมกไม้ และหินสีเทา 

 
 
 
15.30 น. ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของภเูขาไฟสองลกู คือ ภเูขา

ไฟอะโสะ และภเูขาไฟคิวยิว 
 จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ 

เชิญท่านพกัผ่อน สไตล์นิปปอน กบัการแช่ออนเซน น า้แร่ธรรมชาติแท้ ที่ผ่านความร้อน
ใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีขึน้ เสริมสขุภาพให้กระปร่ีกระเป
ร่า ผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวล และช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

 พักที่  ASO PLAZA HOTEL  



 

 

  

 
วันอังคารที่ 31 ธ.ค. 62 อะโสะ – ยูฟูอิน - ฟุคโุอกะ   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู ่หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตัง้อยู่บนท่ีราบกลางหบุเขาของจงัหวดั

โออิตะ บนเกาะคิวช ู 
11.00 น. เชิญท่าน เดินชมหมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านต้นแบบ OTOP ของญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัมี

นกัท่องเท่ียวเข้ามาถึงวนัละ 11,000 คน ภายในหมู่บ้านมร้ีานค้าการฝีมือมากมาย ชม
ร้านเคร่ืองแก้ว ร้านขนมญ่ีปุ่ นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซือ้ของท่ี
ระลกึมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพนัธ์ุที่หายากนานาชนิดอยู่อาศยัใน
ทะเลสาบอย่างธรรมชาติ 

 ห้ามพลาด  
- Milch Yufuin ชีสคัพ ที่อร่อยที่สุดในโลก 
- B Speak โรลเค้กชื่อดังของยูฟูอิน  
- ทะเลสาบคิรินโกะ 

13.00 น. ออกเดินทางสู ่โทสพึรีเมี่ยมเอาท์เล็ต 
14.30 น. เชิญท่านช้อปปิง้ท่ี โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต เป็นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซึ่งอาคาร

ออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ที่ได้รับความนิยมมากท่ีสดุในภมูิภาคคิวช ู ให้ท่าน
สนกุสนานกบัการเลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษสดุ อาทิ 
Adidas, Burberry, Coach, Dolce&Gabbana ฯลฯ 

16.30 น. ออกเดินทางสู ่เมืองฟุคุโอกะ ศนูย์กลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ เมืองที่โด่ง
ดงัมาจากอตุสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะโอริ และตุ๊กตาดินฮากาตะ 

17.30 น น าท่านเช็คอินเข้าสูท่ี่พกั  
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 (อาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั เพื่อสะดวกในการช้อปปิง้ของท่าน) 
 พักที่  HOTEL NISHITETSU GRAND   
 
วันพุธที่ 1 ม.ค. 63 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. น าท่านเช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พกั แล้วน าท่านช้อปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใคร

ที่จะหาซือ้ของฝาก หรือชิมของอร่อยแบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากนัได้ที่
สถานี Hakata ที่ตกึ Deito ซึง่เชื่อมต่ออยู่กบัตวัสถานเีลย ตกึนีม้ี 3 ชัน้ คือชัน้ใต้ดิน ชัน้  

 
 

1 และชัน้ 2 โดยร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ทีช่ัน้ 1 มีทัง้โซนที่เรียกว่า 
Hakata Souvenir Street บริเวณนัน้ยงัมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีทัง้ขนมหรือของฝาก
ยอดฮิตทัว่ๆ ไปไม่วา่จะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอื่นๆ อีกมากมาย 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ คาแนล ซิตี ้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูย์รวมร้านค้า 
และร้านอาหารขนาดใหญ่ตัง้อยู่ริมน า้ ภายในมีการขดุคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้าง
แห่งนีด้้วย นอกจากนัน้ยงัมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้ เกมส์ รวมทัง้โรงแรมอีก 2 
แห่ง ถกูออกแบบมาให้เป็นพืน้ท่ีเปิดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสนัท่ีแปลกตาเพื่อให้
ได้บรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทัง้ร้านท่ีมีเฉพาะในญ่ีปุ่ น 
และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทัง้อาหารญ่ีปุ่ น 



 

 

  

และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนกั โดยเฉพาะทีช่ัน้ 5 จะมี
สว่นท่ีเรียกว่า ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น 
รวมทัง้ราเมนสไตล์ฟคุโุอกะท่ีเรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย  

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิง้แบบมงุหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุ
ของฟคุโุอกะ ตลอดทัง้สองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากว่าร้อยร้าน 
สินค้าก็มีเลือกซือ้มากมายประเภททัง้เสือ้ผ้า ของกิน ของใช้ สว่นใหญ่จะเป็นสินค้า
ทัว่ๆ ไป ทีเด็ดของท่ีนี่คือร้านที่มีสินค้าจากเต้าหู้  มีทัง้มาสก์เต้าหู้ที่ขึน้ช่ือของท่ีนี่ และ
ผลิตภณัฑ์น า้เต้าหู้แท้ๆ ของฟุกโุอกะท่ีต้องลอง 

 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิง้อย่างเต็มที่) 
17.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน 
20.00 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8109 Charter Flight เท่ียวบินพิเศษ 

(ใช้เวลาบิน 5.30 ชัว่โมง) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองฯ 
24.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 



 

 

  

 
อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะอย่างต ่า 35 ท่าน  
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง) 54,900.- บาท 
ผู้ใหญ่พกัห้องเด่ียว  9,500.- บาท 
เด็กอาย ุ2-5 ปี พกักบัผู้ ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตยีงเสริม 42,900.- บาท 
เด็กอาย ุ6-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 54,500.- บาท 
หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยที่นัง่ชัน้ธุรกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 25,000.- บาท 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม  
•  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย (TG)  
•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน า้มนั และประกนัภยัทกุแห่ง  
•  ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
•  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ  
•  ค่าใช้จ่ายของมคัคเุทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง  
•  ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนัเนื่อง  

จากอบุติัเหต ุไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 
• น า้หนกักระเป๋า 40 กิโลกรัม ส าหรับที่นัง่ชัน้ธุรกิจ และน า้หนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม ส าหรับที่นัง่ชัน้ประหยัด 

กรณีน า้หนกัเกินจากที่ก าหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท์ เป็นต้น  
•  ค่าปรับ สาหรับน า้หนกักระเป๋าเดินทางที่เกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว้  
•  ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าท าหนงัสือเดินทาง  
•  ค่าทิปไกด์ และคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง 
•  ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม  
 
เงื่อนไขการช าระเงิน  
• กรุณายืนยนัการเดินทาง และช าระเงินมดัจ า ภายใน 48 ชัว่โมงนบัจากการส ารองที่นัง่ ท่านละ 10,000 บาท 

และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้ เดินทางเพื่อท าการจองที่นัง่ ในกรณีเดนิทางชัน้ธุรกิจ มดัจ า
ท่านละ 20,000 บาท   

• ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทัง้หมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 25 วนั  
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง (ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน / ค่าวีซ่า) 
2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทัง้หมด 
3 ยกเลิกน้อยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100% ของราคาค่าทวัร์ 
4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจ า

ที่นัง่กบัสายการบิน และค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า 
หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

 
 
 



 

 

  

หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง 
2.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากว่ามีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสียด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย หรือเหตกุารณ์ที่เหนือการณ์ควบคมุ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด 

 



 

 

  

 
 

ใบจองทัวร์ UNSEEN & ONSEN KYUSHU 
27 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2563 

 
 

1. ชื่อ / นามสกลุ ผู้จอง............................................................................................................ 
 

2. ชื่อ / นามสกลุ  ผู้ เดินทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 
1. .................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................. 
6. .................................................................................................................. 

 
3. เบอร์ติดต่อ ................................................................................................................................. 
 
4. ที่อยู่ปัจจบุนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ................................................................................................... 
 
5. ประเภทห้องพกั 

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

6. อาหาร         ไม่ทานเนือ้ววั ไม่ทานเนือ้หม ู ไม่ทานสตัว์ปีก ทานมงัสวิรัติ 
อ่ืนๆ ............................................................ 

 
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ ไม่เคย เคย   ประเทศ .................................. 
 
 

 


