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 สมัผสัประสบการณ์การนัง่ ชินคันเซน รถไฟความเร็วสงู ด้วยความเร็ว 240-320 กม./ชัว่โมง 
 ชมสวนระดบัมรดกโลก Beautiful World Heritage สวนเซนกาเนน พร้อมกบัจิบชาเขียวแท้ๆ  
 อาบทรายร้อนท่ี อิบุซูกิ, ชมทะเลสาบมอนสเตอร์ "อิชช่ี" ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุของคิวชู 
 ภเูขาไฟซากุระจิมา ชมวิว 360 องศา ท่ีจุดชมววิอาริมรูะ 
 ช้อปป้ิงจุใจ โทสเึอาท์เล็ต และยา่นการค้าในฟุคโุอกะ 
  ช้อปป้ิงถุงโชคดี (Lucky Bag) วันที่ 1-3 มกราคม ของทุกปี 

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

ประต ู 3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัท คอยอ านวยความสะดวก และด าเนินการด้าน
เอกสารแก่ท่าน 

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

(ใช้เวลาบิน 5.30 ชัว่โมง) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองฯ 
08.20 น. ถงึสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมอืงท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะคิวช ู เกาะใหญ่ตอนใต้สดุของ

ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองศนูย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลงัผ่านการตรวจลงตรา
หนงัสือเดินทาง และพธีิการศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ ต าบลดาไซฟุ ท่ีมีอนสุรณ์ทางประวตัิศาสตร์เหลอือยูใ่ห้ชมมากมาย  
10.15 น. น าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ วดัชินโตเก่าแก่ และมีชื่อเสียงท่ีสดุ สร้างขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 

905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็นท่ีสถติของเทพเจ้าแห่งความรู้ จงึมีนกัเรียน
นิสิตนกัศกึษามากราบไหว้ขอพรเพื่อการศกึษา ชาวญ่ีปุ่ นท่ีไปนมสัการขอพรนัน้จะต้อง
มีพิธีการตัง้แตล้่างมอืในบอ่น า้ให้สะอาด จากนัน้ก็จะใช้เหรียญ 5 เยน ซึง่มีรูตรงกลาง 
โยนลงไปตรงบอ่ด้านหน้าของเทพเจ้า พนมมือไหว้ พร้อมกบัตบมือ 3 ครัง้แล้วก้มลง
กราบ เป็นอนัเสร็จพิธี 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบเซ็ทญี่ปุ่น  
12.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองท่ีมคีวามร่มร่ืน และเป็นจดุยทุธศาสตร์ท่ีส าคญั

สมยัสงครามกลางเมอืงของญ่ีปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นเมอืงปากประตสูู่อทุยาน
แห่งชาติอะโสะ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟคิวยิว 

14.30 น. น าท่านชม สวนซุยเซนจ ิ สวนสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดงัท่ีสดุของจงัหวดั 
คมุาโมโต้ ด้วยรูปแบการตกแต่งอย่างงดงามท่ีลงตวั ภายในมีทัง้สถานท่ี สิ่งปลกูสร้าง
ต่างๆ รวมไปถงึย่อส่วนสถานท่ีท่ีมีเชื่อเสียงของญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็น ภเูขาไฟฟจู ิ
ทะเลสาบบวิะ ศาลาไม้ และสะพานหิน อีกทัง้ยงัมีสตัว์น่ารักๆ อย่างนกกระเรียน หงส์ 
และปลาคาร์ฟให้ได้เห็นอยู่บริเวณบอ่น า้ท่ีอยู่ภายในสวนอีกด้วย  

15.30 น. ออกเดินทางสู่ ปราสาทคมุาโมโต้  
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16.00 น. น าท่านชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก) ตวัปราสาทท่ีตัง้ตระหง่านอยู่บนเนิน

เขากลางเมืองคมุาโมโต้ ในสถาปัตยกรรมคลาสสกิท่ีมีความสวยงาม อายกุว่า 420 ปี 
ภายในปราสาทมีห้องโถงเป็นท่ีเก็บสมบตัิ วตัถมุคี่า รูปภาพปราสาทต่างๆ และได้รับ
ฉายา ปราสาทด า สร้างขึน้โดยขนุพลผู้ โด่งดงั คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 
ภายในเปิดเป็นพิพธิภณัฑ์แสดงวตัถโุบราณ   

 น าท่านเดินเล่นท่ี เมืองโบราณ (Sakura-no-baba Josaien) บริเวณเชิงเขาของ
ปราสาทคมุาโมโต้ ออกแบบ และตกแต่งสไตล์ย้อนยคุให้เข้ากบับรรยากาศเมอืง เก่า
ของปราสาท ซึง่จะมีร้านค้าจ าหน่ายของท่ีระลกึ ขนมขึน้ชื่อของเมืองคมุาโมโต้ และ
ร้านอาหารต่างๆ มากมาย  

18.15 น. น าท่านเดินทางสู่ ภตัตาคาร 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     
 พักที่  KUMAMOTO CASTLE HOTEL   
 
วันอาทติย์ที่ 29 ธ.ค. 62 คุมาโมโต้ – คาโกชิมา  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคาโกชิมา เมืองหลวง เมืองศนูย์กลาง และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุ ทาง

ทิศตะวนัตกฉียงใต้ของเกาะคิวช ู คาโกชมิามชีื่อเล่นอีกชือ่ว่า “เนเปิลส์แห่งตะวนัออก" 
ด้วยลกัษณะภมูศิาสตร์ของอ่าวท่ีมีส่วนคล้ายกนั อากาศท่ีร้อน และมีภเูขาไฟซะกรุะจิ
มะตัง้อยูใ่กล้เมอืง  

11.30 น. น าท่านชม สวนเซนกาเนน หรือสวนไอโซเทเอน เป็นการจดัสวนสไตล์ญ่ีปุ่ น ตามทาง
ชายฝ่ังด้านเหนือของตวัเมอืงคาโกชิม่า โดยมองเห็นอ่าวคาโกชิม่ากบัภเูขาไฟซากรุะจิ
มะ ท าให้ได้วิวท่ีสวยงามมาก ภายในสวนยงัรวมเอาสระน า้เล็กๆ ธารน า้ ศาลเจ้า และ
ทางเดินใต้ร่มเงาของป่าไผ่ เอาไว้ด้วย สวนนี ้ สร้างขึน้ตัง้แต่สมยัเอโดะ ตรงส่วนกลาง
ของสวนยงัมีคฤหาสน์ของตระกลูไอโซะท่ีสร้างพร้อมกบัสวน และยงัคงสภาพเดิมมา
จนถงึทกุวนันี ้  เชิญชิมชาเขียว พร้อมกบัทานขนมญ่ีปุ่ นในบรรยากาศสบายๆ หลงัจาก
เดินเล่นรอบสวนท่ีถกูโอบล้อมไปด้วยกลิ่นของพืชพนัธุ์ คือช่วงเวลาผ่อนคลายท่ีแสน
ยอดเยี่ยม 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
14.00 น. ออกเดินทางสู่ ห้างอิออน  
14.30 น. น าทา่นช้อปปิง้ท่ี ห้างสรรพค้า AEON ท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะคิวชู ทา่นสามารถเลอืก

ซือ้หาของใช้ประจ าวนัตา่งๆ ท่ีนา่ใช้ในสไตล์ญ่ีปุ่ นได้ รวมไปถึงเคร่ืองส าอางแบรนด์
ญ่ีปุ่ นตา่งๆ ตามเคาน์เตอร์ เคร่ืองอปุโภค และบริโภค ช่ือดงัมากมาย ทัง้ขนมขบ
เคีย้ว บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป ผงโรยข้าว เคร่ืองปรุงส าเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพ ูสบู ่
ยาสฟัีน และของใช้ประจ าวนัอ่ืนๆ อีกมากมายได้ท่ีน่ี 

17.00 น. ออกเดินทางสูท่ี่พกั  
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ    
 เชิญท่านพกัผ่อน สไตล์นิปปอน กบัการแชอ่อนเซน น า้แร่ธรรมชาติแท้ ท่ีผ่านความร้อน

ใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยล้า เลอืดลมเดินดีขึน้ เสริมสขุภาพให้กระปร่ีกระเป
ร่า ผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวล และช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

 พักที่  KAGOSHIMA SUN ROYAL HOTEL   
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วันจนัทร์ที่ 30 ม.ค. 62 คาโกชิม่า – ซากุระจิมะ – อิบุซูกิ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือ  
09.00 น. ออกเดินทางโดย เรือเฟอร์ร่ี สู่ภเูขาไฟซากรุะชมิะ 
10.00 น. ออกเดินทางสู่ จดุชมวิวลาวาอาริมรูะ   
 น าท่านชม ภเูขาไฟซากุระจิมะ จากจดุชมวิวลาวาอาริมรูะ ตัง้อยู่บนเนินซึง่เป็นพืน้ท่ี

ท่ีเกิดจากการสะสมของลาวาท่ีไหลออกมาจากการปะทคุรัง้ใหญ่ของภเูขาไฟซากรุะจิ
มะ ล่าสดุเมือ่ปี 1914 ตรงจดุนีส้ามารถมองเห็นปากปลอ่งภเูขาไฟ และกลุ่มควนัท่ีลอย
อยู่เหนือยอดเขา รอบๆ จะมีพชืพนัธุ์ท่ีเตบิโตอยู่แถบนีม้ากมาย นอกจากนีย้งัสามารถ
เดินไปทางด้านฝ่ังภเูขาไฟ ซึง่มีทางเดินระยะ 1 กิโลเมตร เพือ่ให้ชมบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมรอบๆ จดุชมวิวแห่งนี ้ ถกูจดัให้เป็นจดุชมวิวแบบพาโนรามาทัง้ภเูขาไฟ 
และอ่าว  คินโกะ โดยสามารถนัง่อยู่ในศาลาเล็กๆ ก็เห็นได้ทกุมมุมองเลยทีเดียว  

11.00 น. ออกเดินทางสู่ สวนลาวานากิซะ 
11.20 น. น าท่านผ่อนคลายให้เท้าได้มีแรงเดินต่อท่ี สปาซากุระจิมะ โยกัน นากิซะ บอ่สปา

เท้าริมทะเล ตัง้อยูใ่นลานท่ีตกแต่งแบบเรียบง่าย มีทางเดินไม้ ศาลาเล็กๆ และจดัเก้าอี ้
ไว้เพื่อนัง่ชมวิวทะเล และเกาะซากรุะจมิะ ในสว่นของบ่อท าสปามคีวามยาวกว่า 100 
เมตร จากระเบียงไม้ริมทะเลยาวไปถงึกลางสนามหญ้า และมีหลงัคาเล็กๆ เป็นระยะๆ 
โดยมีน า้พรุ้อนจากธรรมชาติไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา นบัว่าเป็นบอ่น า้สปาเท้า
กลางแจ้งท่ียาวท่ีสดุอีกแห่งหนึง่ของญ่ีปุ่ น 

11.45 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือ  
12.10 น. น าท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์ร่ี กลบัสู่ เมืองคาโกชิมา 
12.25 น. ถงึ ท่าเรือคาโกชมิา  
12.45 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.45 น. ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบอเิคดะ  
15.15 น. น าท่านชม ทะเลสาบอิเคดะ ท่ีใหญ่ท่ีสดุของคิวช ู ท่ีมีความกว้าง 15 กิโลเมตร ความ

ลกึ 233 เมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีสคีราม สามารถมองเห็นวิวซตัสมึะ ฟจูิ หรือท่ีเรียกว่า
ภเูขาไคมงดาเคะได้ มีปลาไหลตวัใหญ่ท่ีมลี าตวัยาว 2 เมตร รอบตวักว้าง 50 
เซ็นตเิมตรอาศยัอยู่ และยงัเป็นท่ีรู้จกัในฐานะทะเลสาบของมอนสเตอร์ "อิชชี่" ตาม
ต านานพืน้บ้านท่ีลือกนัว่า มคีนเห็นสตัว์น า้ขนาดยกัษ์ปรากฏตวัท่ีน่ี แต่ไม่มผีู้ ใดยืนยนั
ว่าเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองจริงหรือไม่ แต่รูปปัน้ตวั "อสิซี่" กย็งัคงตัง้อยู่เพื่อเป็นหลกัฐานดงักล่าว 
ชมทุ่งดอกเรปซดี (คาโนลา) ท่ีปลกูอยู่รอบๆ ทะเลสาบ    

16.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิบุซูกิ เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนใต้ของเมืองคาโกชมิา มีชื่อเสียงใน
ด้านการอบทรายร้อน พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กบัการ อาบทรายร้อน (Black 
Sand Bath) ซึง่มีชื่อเสียงมากของประเทศญ่ีปุ่ น ทรายร้อนท่ีว่าสีค่อนจะออกสดี า เน่ือง
ด้วยกรด ก ามะถนัจากน า้แร่ใต้พืน้ดิน อีกทัง้ท่านจะได้สวมใส่ชดุยคูาตะในการอบ
ทรายร้อนอีกด้วย ซึง่คณุสมบตัิของการแช่ทรายร้อนจะช่วยให้โลหิตหมนุเวียนดีขึน้ เพื่อ
สขุภาพท่ีด ี

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ 
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 เชิญท่านพกัผ่อนสไตล์นิปปอน กบัการแชอ่อนเซน น า้แร่ธรรมชาติแท้ ท่ีผ่านความร้อน

ใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยล้า เลอืดลมเดินดีขึน้ เสริมสขุภาพให้กระปร่ีกระเป
ร่า ผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวล และช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

 พักที่  IBUSUKI SEASIDE HOTEL  
 
วันอังคารที่ 31 ม.ค. 62 อิบุซูกิ – คุมาโมโต้ – ฟุคุโอกะ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสูส่ถานีรถไฟ  
10.45 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงโทส ึ โดย รถไฟชนิคันเซน เป็นรถไฟความเร็วสงูชัน้น าของโลกท่ี

เชื่อมระหว่างเมืองต่างๆ ในญ่ีปุ่ น แล่นด้วยความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรต่อชัว่โมง  
12.00 น. ถงึสถานีรถไฟเมืองโทส ึ  
12.30 น. เชิญท่านช้อปปิง้ท่ี โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต เป็นเอาท์เลต็มอลล์ขนาดใหญ่ซึง่อาคาร

ออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุในภมูิภาคคิวช ู ให้ท่าน
สนกุสนานกบัการเลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลดพเิศษสดุ อาทิเช่น  
Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ 

 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิง้อย่างเต็มท่ี) 
16.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศนูย์กลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ เมืองท่ีโด่ง

ดงัมาจากอตุสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะโอริ และตุ๊กตาดินฮากาตะ 
 (อาหารค ่าตามอธัยาศยั) 
 พักที่ HOTEL CLIO COURT   
 
วันพุธที่ 1 ม.ค. 63 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ตลอดวนั เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเดินเล่น ช้อปปิง้ในย่านการค้าต่างๆ โดยมีหวัหน้า

ทวัร์ให้ค าแนะน าแก่ท่าน  
 - ย่านเทน็จนิ (Tenjin) อาจจะเป็นย่านท่ีเรียกวา่เป็นหวัใจของเมอืงฟกูโุอกะหรือเกาะ

คิวชเูลยก็ได้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟกูโุอกะ โดยในบริเวณนีจ้ะมีร้าน
รวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตวักนัอยูม่ากมาย เรียกว่าถ้าตัง้ใจจะมาเดินช้
อปปิง้ซือ้ของกนัจริงๆ วนัเดียวก็ไม่พอ มสีินค้าให้เลอืกซือ้หลากหลายชนิด ตัง้แต่
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เสือ้ผ้า แบรนเนมด์ หนงัสือ เคร่ืองส าอางค์ต่างๆ รวมไปถงึร้านอาหาร
อีกมากมาย  

 - คาแนล ซิตี ้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูย์รวมร้านค้า และร้านอาหาร
ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ริมน า้ ภายในมีการขดุคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนีด้้วย 
นอกจากนัน้ยงัมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส์ รวมทัง้โรงแรมอีก 2 แห่ง ถกู
ออกแบบมาให้เป็นพืน้ท่ีเปิดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสสีนัท่ีแปลกตาเพือ่ให้ได้
บรรยากาศท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ ตรงกลางของคลองจ าลองนีจ้ะมีการแสดงน า้พแุสงสีเสียง 
ตัง้แต่เปิดจนปิด ทกุๆ คร่ึงชัว่โมง มีร้านค้ามากกวา่ 250 ร้าน ทัง้ร้านท่ีมีเฉพาะในญ่ีปุ่ น 
และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทัง้อาหารญ่ีปุ่ น 
และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาท่ีไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนกั โดยเฉพาะท่ีชัน้ 5 จะม ี
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ส่วนท่ีเรียกว่า ราเมน สเตเดี่ยม ท่ีจะมีร้านราเมนท่ีมาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น 
รวมทัง้ราเมนสไตล์ฟคุโุอกะท่ีเรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย 
- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิง้แบบมงุหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ
ของฟคุโุอกะ ตลอดทัง้สองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากวา่ร้อยร้าน 
สินค้าก็มีเลอืกซือ้มากมายประเภททัง้เสือ้ผ้า ของกิน ของใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้า
ทัว่ๆ ไป ทีเด็ดของท่ีน่ีคือร้านท่ีมีสินค้าจากเต้าหู้  มีทัง้มาสก์เต้าหู้ ท่ีขึน้ชื่อของท่ีน่ี และ
ผลติภณัฑ์น า้เต้าหู้แท้ๆ ของฟกุโุอกะท่ีต้องลอง 

 - ช้อปขนมของฝากท่ี สถานี Hakata ใครท่ีจะหาซือ้ของฝาก หรือชมิของอร่อยแบบไม่
ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากนัได้ท่ีสถานี Hakata ท่ีตกึ Deito ซึง่เชื่อมตอ่อยู่กบัตวั
สถานีเลย ตกึนีม้ี 3 ชัน้ คือชัน้ใต้ดิน ชัน้ 1 และชัน้ 2 โดยร้านขนม ร้านของฝากนานา
ชนิดจะอยู่ท่ีชัน้ 1 มีทัง้โซนท่ีเรียกว่า Hakata Souvenir Street บริเวณนัน้ยงัมีช็อป
เล็กๆ อีกเพียบมีทัง้ขนมหรือของฝากยอดฮิตทัว่ๆ ไปไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคท
รสต่างๆ ชาเขียวและอื่นๆ อีกมากมาย 

 - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี ้ดองกีโ้ฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิเมะท่ีเปิด
ให้ลกูค้าคุ้นหตูลอดเวลา สลบักบัประกาศขอบคณุลกูค้าท่ีมาใช้บริการของร้านเป็น
ภาษาต่างๆ ถงึ 5 ภาษารวมถงึภาษาไทย เป็นเสียงเพลงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกบัร้าน 
“ดองกีโ้ฮเต้” หรือท่ีหลายๆ คนเรียกกนัว่า ร้านดองกี ้ ร้านขายสินค้าอปุโภค-บริโภค
ราคารวมภาษีแล้วสดุประหยดัของญ่ีปุ่ น 

 (ไม่มีบริการอาหารกลางวนั เพือ่ให้ท่านได้ช้อปปิง้อย่างเตม็ท่ี) 
17.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน 
19.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน TG-8109 Charter Flight เท่ียวบินพิเศษ 

(ใช้เวลาบิน 5.30 ชัว่โมง) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองฯ 
23.00 น. ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะอย่างต ่า 35 ท่าน  
ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(2 ทา่น / 1 ห้อง) 62,900.- บาท 
ผู้ใหญ่พกัห้องเด่ียว  9,500.- บาท 
เด็กอาย ุ2-5 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไม่มีเตียงเสริม 49,900.- บาท 
เด็กอาย ุ6-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียงเสริม 61,900.- บาท 
หมายเหต ุ  กรณีต้องการเดินทางโดยท่ีนัง่ชัน้ธุรกิจ ราคาเพิ่มทา่นละ 25,000.- บาท 
อัตราค่าบริการนีร้วม  
•  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย (TG)  
•  คา่ภาษีสนามบิน, ภาษีน า้มนั และประกนัภยัทกุแหง่  
•  คา่ท่ีพกั ห้องละ 2 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
•  คา่อาหาร, คา่เข้าชม และคา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  
•  คา่ใช้จ่ายของมคัคเุทศก์ท่ีคอยอานวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง  
•  คา่ประกนัอุบติัเหตใุนระหวา่งการเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลอนัเน่ือง  

จากอุบติัเหต ุไว้ในวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท 
• น า้หนกักระเป๋า 40 กิโลกรัม ส าหรับท่ีนัง่ชัน้ธุรกิจ และน า้หนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม ส าหรับท่ีนัง่ชัน้ประหยดั 

กรณีน า้หนกัเกินจากท่ีก าหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม  
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
•  คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น คา่อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทวัร์, คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท์ เป็นต้น  
•  คา่ปรับ สาหรับน า้หนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว้  
•  คา่ธรรมเนียมวีซา่, คา่ท าหนงัสอืเดินทาง  
•  คา่ทิปไกด์ และคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง 
•  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม  
เงื่อนไขการช าระเงิน  
• กรุณายืนยนัการเดินทาง และช าระเงินมดัจ า ภายใน 48 ชัว่โมงนบัจากการส ารองท่ีนัง่ ทา่นละ 10,000 บาท 

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

• คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื บริษัทฯ จะขอเก็บคา่ทวัร์ทัง้หมดก่อนการเดินทาง อยา่งน้อย 25 วนั  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
2.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากวา่มีการน าสิง่ของผิดกฎหมาย หรือความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่ม

เสยีด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าวท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตกุารณ์ท่ีเหนือการณ์ควบคมุ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือทา่นตกลงช าระคา่มดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 
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ใบจองทวัร์ AMAZING NATURE 

27 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2563 
 

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

   วนัท่ี ............................................................................................................ 
 

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

 
3. เบอร์ติดตอ่ ................................................................................................................................. 
 
4. ท่ีอยูปั่จจบุนั (ท่ีติดตอ่ได้สะดวก) ................................................................................................... 
 
5. ประเภทห้องพกั 

6.1  ห้องพกัผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (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 ทา่น (TRP) เตียงเสริม   ..... ห้อง    
6.6 ห้องพกั 1 ทา่น (SGL)      ..... ห้อง     
 

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

 
7. เคยโดนปฎิเสธวีซา่หรือไม ่ ไม่เคย เคย   ประเทศ .................................. 
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