
 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

• สมัผสัประสบการณก์ารนั่ง ชินคันเซน รถไฟความเรว็สงู ดว้ยความเร็ว 240-320 กม./ชั่วโมง 
• ชมสวนระดบัมรดกโลก Beautiful World Heritage สวนเซนกาเนน พรอ้มกบัจิบชาเขียวแท้ๆ   
• อาบทรายรอ้นท่ี อิบุซูกิ, ชมทะเลสาบมอนสเตอร ์"อิชช่ี" ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุของควิชู 
• ภูเขาไฟซากุระจิมา ชมวิว 360 องศา ท่ีจดุชมวิวอารมิรูะ 
• ช้อปป้ิงจุใจ โทสเึอาทเ์ลต็ และยา่นการคา้ในฟคุโุอกะ 
•  ช้อปป้ิงถุงโชคด ี(Lucky Bag) วันที ่1-3 มกราคม ของทุกปี 

 
วันศุกรท์ี ่27 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ 
21.00 น. พรอ้มกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 หนา้เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย อินเตอร ์

ประต ู 3 แถว C โดยมีเจา้หนา้ที่บรษัิท คอยอ านวยความสะดวก และด าเนินการดา้น
เอกสารแก่ทา่น 

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

(ใชเ้วลาบิน 5.30 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องฯ 
08.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ที่สดุบนเกาะคิวช ู เกาะใหญ่ตอนใตส้ดุของ

ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองศนูยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย ์ หลงัผ่านการตรวจลงตรา
หนงัสือเดินทาง และพิธีการศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

09.30 น. ออกเดินทางสู ่ต าบลดาไซฟุ ที่มีอนสุรณท์างประวตัิศาสตรเ์หลืออยู่ใหช้มมากมาย  
10.15 น. น าทา่นชม ศาลเจ้าดาไซฟุ วดัชินโตเก่าแก่ และมีช่ือเสียงท่ีสดุ สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ. 

905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็นท่ีสถิตของเทพเจา้แหง่ความรู ้ จงึมีนกัเรียน
นิสตินกัศกึษามากราบไหวข้อพรเพ่ือการศกึษา ชาวญ่ีปุ่ นท่ีไปนมสัการขอพรนัน้จะตอ้ง
มีพิธีการตัง้แต่ลา้งมือในบ่อน า้ใหส้ะอาด จากนัน้ก็จะใชเ้หรียญ 5 เยน ซึง่มีรูตรงกลาง 
โยนลงไปตรงบ่อดา้นหนา้ของเทพเจา้ พนมมือไหว ้ พรอ้มกบัตบมือ 3 ครัง้แลว้กม้ลง
กราบ เป็นอนัเสรจ็พิธี 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบเซท็ญี่ปุ่ น  
12.15 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองท่ีมีความรม่รื่น และเป็นจดุยทุธศาสตรท์ี่ส  าคญั

สมยัสงครามกลางเมืองของญ่ีปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตสููอ่ทุยาน
แหง่ชาติอะโสะ ซึง่เป็นที่ตัง้ของภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟคิวยิว 

14.30 น. น าทา่นชม สวนซุยเซนจิ สวนสไตลญ่ี์ปุ่ นขนานแทท้ี่มีช่ือเสียงโด่งดงัที่สดุของจงัหวดั 
คมุาโมโต ้ ดว้ยรูปแบการตกแต่งอย่างงดงามที่ลงตวั ภายในมีทัง้สถานท่ี สิ่งปลกูสรา้ง
ต่างๆ รวมไปถึงย่อสว่นสถานท่ีที่มีเช่ือเสียงของญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็น ภเูขาไฟฟจูิ 
ทะเลสาบบิวะ ศาลาไม ้และสะพานหิน อีกทัง้ยงัมีสตัวน์่ารกัๆ อย่างนกกระเรียน หงส ์
และปลาคารฟ์ใหไ้ดเ้หน็อยู่บรเิวณบ่อน า้ที่อยู่ภายในสวนอีกดว้ย  

15.30 น. ออกเดินทางสู ่ปราสาทคมุาโมโต ้ 
 
 
16.00 น. น าทา่นชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก) ตวัปราสาทท่ีตัง้ตระหง่านอยู่บนเนิน

เขากลางเมืองคมุาโมโต ้ ในสถาปัตยกรรมคลาสสกิที่มีความสวยงาม อายกุว่า 420 ปี 



 

 

 

ภายในปราสาทมีหอ้งโถงเป็นที่เก็บสมบตัิ วตัถมีุค่า รูปภาพปราสาทต่างๆ และไดร้บั
ฉายา ปราสาทด า สรา้งขึน้โดยขนุพลผูโ้ด่งดงั คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 
ภายในเปิดเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงวตัถโุบราณ   

 น าทา่นเดินเลน่ท่ี เมืองโบราณ (Sakura-no-baba Josaien) บรเิวณเชิงเขาของ
ปราสาทคมุาโมโต ้ ออกแบบ และตกแต่งสไตลย์อ้นยคุใหเ้ขา้กบับรรยากาศเมือง เก่า
ของปราสาท ซึง่จะมีรา้นคา้จ าหน่ายของท่ีระลกึ ขนมขึน้ช่ือของเมืองคมุาโมโต ้ และ
รา้นอาหารต่างๆ มากมาย  

18.15 น. น าทา่นเดินทางสู่ ภตัตาคาร 
18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     
 พักที ่ KUMAMOTO CASTLE HOTEL   
 
วันอาทติยท์ี ่29 ธ.ค. 62 คุมาโมโต ้– คาโกชิมา  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองคาโกชิมา เมืองหลวง เมืองศนูยก์ลาง และเมืองท่ีใหญ่ที่สดุ ทาง

ทศิตะวนัตกฉียงใตข้องเกาะคิวช ู คาโกชิมามีช่ือเลน่อีกช่ือว่า “เนเปิลสแ์ห่งตะวนัออก" 
ดว้ยลกัษณะภมูิศาสตรข์องอ่าวที่มีสว่นคลา้ยกนั อากาศที่รอ้น และมีภเูขาไฟซะกรุะจิ
มะตัง้อยู่ใกลเ้มือง  

11.30 น. น าทา่นชม สวนเซนกาเนน หรือสวนไอโซเทเอน เป็นการจดัสวนสไตลญ่ี์ปุ่ น ตามทาง
ชายฝ่ังดา้นเหนือของตวัเมืองคาโกชิม่า โดยมองเหน็อ่าวคาโกชิม่ากบัภเูขาไฟซากรุะจิ
มะ ท าใหไ้ดว้ิวที่สวยงามมาก ภายในสวนยงัรวมเอาสระน า้เลก็ๆ ธารน า้ ศาลเจา้ และ
ทางเดินใตร้ม่เงาของป่าไผ่ เอาไวด้ว้ย สวนนี ้ สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัเอโดะ ตรงสว่นกลาง
ของสวนยงัมีคฤหาสนข์องตระกลูไอโซะท่ีสรา้งพรอ้มกบัสวน และยงัคงสภาพเดิมมา
จนถึงทกุวนันี ้ เชิญชิมชาเขียว พรอ้มกบัทานขนมญ่ีปุ่ นในบรรยากาศสบายๆ หลงัจาก
เดินเลน่รอบสวนที่ถกูโอบลอ้มไปดว้ยกลิ่นของพืชพนัธุ ์ คือช่วงเวลาผ่อนคลายที่แสน
ยอดเยี่ยม 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
14.00 น. ออกเดินทางสู ่หา้งอิออน  
14.30 น. น าทา่นชอ้ปป้ิงท่ี ห้างสรรพค้า AEON ท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะคิวช ูท่านสามารถเลือก

ซือ้หาของใชป้ระจ าวนัตา่งๆ ท่ีนา่ใชใ้นสไตลญ่ี์ปุ่ นได ้ รวมไปถึงเครื่องส าอางแบรนด์
ญ่ีปุ่ นตา่งๆ ตามเคานเ์ตอร ์ เครื่องอปุโภค และบรโิภค ช่ือดงัมากมาย ทัง้ขนมขบ
เคีย้ว บะหม่ีกึ่งส  าเรจ็รูป ผงโรยขา้ว เครื่องปรุงส าเรจ็รูป ชา กาแฟ เบียร ์แชมพ ูสบู ่
ยาสีฟัน และของใชป้ระจ าวนัอ่ืนๆ อีกมากมายไดท่ี้น่ี 

17.00 น. ออกเดนิทางสูท่ี่พกั  
18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ    
 เชิญทา่นพกัผ่อน สไตลน์ิปปอน กบัการแช่ออนเซน น า้แรธ่รรมชาติแท ้ที่ผ่านความรอ้น

ใตพ้ิภพ เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยลา้ เลือดลมเดินดีขึน้ เสรมิสขุภาพใหก้ระปรี่กระเป
รา่ ผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวล และช่วยระบบการเผาผลาญของรา่งกายอีกดว้ย 

 พักที ่ KAGOSHIMA SUN ROYAL HOTEL   
 



 

 

 

วันจันทรท์ี ่30 ม.ค. 62 คาโกชิม่า – ซากุระจมิะ – อบิุซูกิ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสูท่า่เรือ  
09.00 น. ออกเดินทางโดย เรือเฟอรร่ี์ สูภ่เูขาไฟซากรุะชิมะ 
10.00 น. ออกเดินทางสู ่จดุชมวิวลาวาอารมิรูะ   
 น าทา่นชม ภูเขาไฟซากุระจิมะ จากจดุชมวิวลาวาอารมิรูะ ตัง้อยู่บนเนินซึง่เป็นพืน้ท่ี

ที่เกิดจากการสะสมของลาวาที่ไหลออกมาจากการปะทคุรัง้ใหญ่ของภเูขาไฟซากรุะจิ
มะ ลา่สดุเม่ือปี 1914 ตรงจดุนีส้ามารถมองเหน็ปากปลอ่งภเูขาไฟ และกลุม่ควนัท่ีลอย
อยู่เหนือยอดเขา รอบๆ จะมีพืชพนัธุท์ี่เติบโตอยู่แถบนีม้ากมาย นอกจากนีย้งัสามารถ
เดินไปทางดา้นฝ่ังภเูขาไฟ ซึง่มีทางเดินระยะ 1 กิโลเมตร เพ่ือใหช้มบรรยากาศ และ
สภาพแวดลอ้มรอบๆ จดุชมวิวแหง่นี ้ ถกูจดัใหเ้ป็นจดุชมวิวแบบพาโนรามาทัง้ภเูขาไฟ 
และอ่าว  คินโกะ โดยสามารถนั่งอยู่ในศาลาเลก็ๆ ก็เหน็ไดท้กุมมุมองเลยทีเดียว  

11.00 น. ออกเดินทางสู ่สวนลาวานากิซะ 
11.20 น. น าทา่นผ่อนคลายใหเ้ทา้ไดมี้แรงเดินต่อที่ สปาซากุระจมิะ โยกัน นากิซะ บ่อสปา

เทา้รมิทะเล ตัง้อยู่ในลานที่ตกแต่งแบบเรียบง่าย มีทางเดินไม ้ศาลาเลก็ๆ และจัดเกา้อี ้
ไวเ้พ่ือนั่งชมวิวทะเล และเกาะซากรุะจิมะ ในสว่นของบ่อท าสปามีความยาวกว่า 100 
เมตร จากระเบียงไมร้มิทะเลยาวไปถึงกลางสนามหญา้ และมีหลงัคาเลก็ๆ เป็นระยะๆ 
โดยมีน า้พรุอ้นจากธรรมชาติไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา นบัว่าเป็นบ่อน า้สปาเทา้
กลางแจง้ท่ียาวที่สดุอีกแหง่หนึ่งของญ่ีปุ่ น 

11.45 น. ออกเดินทางสูท่า่เรือ  
12.10 น. น าทา่นเดินทางโดยเรือเฟอรร์ี่ กลบัสู ่เมืองคาโกชิมา 
12.25 น. ถึง ทา่เรือคาโกชิมา  
12.45 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.45 น. ออกเดินทางสู ่ทะเลสาบอิเคดะ  
15.15 น. น าทา่นชม ทะเลสาบอเิคดะ ที่ใหญ่ที่สดุของคิวช ูที่มีความกวา้ง 15 กิโลเมตร ความ

ลกึ 233 เมตร เป็นทะเลสาบที่มีสีคราม สามารถมองเห็นวิวซตัสมึะ ฟจูิ หรือที่เรียกว่า
ภเูขาไคมงดาเคะได ้ มีปลาไหลตวัใหญ่ที่มีล  าตวัยาว 2 เมตร รอบตวักวา้ง 50 
เซน็ติเมตรอาศยัอยู่ และยงัเป็นท่ีรูจ้กัในฐานะทะเลสาบของมอนสเตอร ์ "อิชช่ี" ตาม
ต านานพืน้บา้นท่ีลือกนัว่า มีคนเหน็สตัวน์  า้ขนาดยกัษป์รากฏตวัที่น่ี แต่ไม่มีผูใ้ดยืนยนั
ว่าเรื่องนีเ้ป็นเรื่องจรงิหรือไม่ แต่รูปป้ันตวั "อิสซี่" ก็ยงัคงตัง้อยู่เพ่ือเป็นหลกัฐานดงักลา่ว 
ชมทุง่ดอกเรปซดี (คาโนลา) ที่ปลกูอยู่รอบๆ ทะเลสาบ    

16.00 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองอบิุซูกิ เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนใตข้องเมืองคาโกชิมา มีช่ือเสียงใน
ดา้นการอบทรายรอ้น พรอ้มเปิดประสบการณใ์หม่กบัการ อาบทรายรอ้น (Black 
Sand Bath) ซึง่มีช่ือเสียงมากของประเทศญ่ีปุ่ น ทรายรอ้นที่ว่าสีค่อนจะออกสีด า เน่ือง
ดว้ยกรด ก ามะถนัจากน า้แรใ่ตพื้น้ดิน อีกทัง้ทา่นจะไดส้วมใสช่ดุยคูาตะในการอบ
ทรายรอ้นอีกดว้ย ซึง่คณุสมบตัิของการแช่ทรายรอ้นจะช่วยใหโ้ลหติหมนุเวียนดีขึน้ เพ่ือ
สขุภาพที่ดี 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ 
 



 

 

 

 เชิญทา่นพกัผ่อนสไตลน์ิปปอน กบัการแช่ออนเซน น า้แรธ่รรมชาติแท ้ที่ผ่านความรอ้น
ใตพ้ิภพ เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยลา้ เลือดลมเดินดีขึน้ เสรมิสขุภาพใหก้ระปรี่กระเป
รา่ ผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวล และช่วยระบบการเผาผลาญของรา่งกายอีกดว้ย 

 พักที ่ IBUSUKI SEASIDE HOTEL  
 
วันอังคารที ่31 ม.ค. 62 อบิุซูกิ – คุมาโมโต้ – ฟุคุโอกะ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสูส่ถานีรถไฟ  
10.45 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองโทส ึ โดย รถไฟชินคันเซน เป็นรถไฟความเรว็สงูชัน้น าของโลกที่

เช่ือมระหว่างเมืองต่างๆ ในญ่ีปุ่ น แลน่ดว้ยความเรว็ประมาณ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
12.00 น. ถึงสถานีรถไฟเมืองโทส ึ  
12.30 น. เชิญทา่นชอ้ปป้ิงท่ี โทสึพรีเมี่ยมเอาทเ์ล็ต เป็นเอาทเ์ล็ตมอลลข์นาดใหญ่ซึ่งอาคาร

ออกแบบในสไตลแ์คลฟิอรเ์นียใต ้ ที่ไดร้บัความนิยมมากที่สดุในภมูิภาคคิวช ู ใหท้า่น
สนกุสนานกบัการเลือกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคาลดพิเศษสดุ อาทเิช่น  
Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ 

 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอย่างเต็มที่) 
16.30 น. ออกเดินทางสู ่เมืองฟุคุโอกะ ศนูยก์ลางแหง่การคมนาคม และธรุกิจต่างๆ เมืองที่โด่ง

ดงัมาจากอตุสาหกรรมผา้ไหม ฮากาตะโอร ิและตุ๊กตาดินฮากาตะ 
 (อาหารค ่าตามอธัยาศยั) 
 พักที ่ HOTEL CLIO COURT   
 
วันพุธที ่1 ม.ค. 63 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ตลอดวนั เชิญทา่นพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเดินเลน่ ชอ้ปป้ิงในย่านการคา้ต่างๆ โดยมีหวัหนา้

ทวัรใ์หค้  าแนะน าแก่ทา่น  
 - ย่านเทน็จนิ (Tenjin) อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหวัใจของเมืองฟกูโุอกะหรือเกาะ

คิวชเูลยก็ได ้เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟกูโุอกะ โดยในบรเิวณนีจ้ะมีรา้น
รวง ถนนคนเดิน และหา้งใหญ่ๆ มารวมตวักนัอยู่มากมาย เรียกว่าถา้ตัง้ใจจะมาเดินช้
อปป้ิงซือ้ของกนัจรงิๆ วนัเดียวก็ไม่พอ มีสนิคา้ใหเ้ลือกซือ้หลากหลายชนิด ตัง้แต่
เครื่องใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรนเนมด ์ หนงัสือ เครื่องส าอางคต์่างๆ รวมไปถึงรา้นอาหาร
อีกมากมาย  

 - คาแนล ซติี ้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ และรา้นอาหาร
ขนาดใหญ่ตัง้อยู่รมิน า้ ภายในมีการขดุคลองใหไ้หลผ่านใจกลางหา้งแหง่นีด้ว้ย 
นอกจากนัน้ยงัมีโรงภาพยนตร ์ โรงละคร รา้นตูเ้กมส ์ รวมทัง้โรงแรมอีก 2 แหง่ ถกู
ออกแบบมาใหเ้ป็นพืน้ท่ีเปิดโลง่ๆ กวา้งๆ มีรูปทรง และสีสนัที่แปลกตาเพ่ือใหไ้ด้
บรรยากาศที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ ตรงกลางของคลองจ าลองนีจ้ะมีการแสดงน า้พแุสงสีเสียง 
ตัง้แต่เปิดจนปิด ทกุๆ ครึง่ชั่วโมง มีรา้นคา้มากกว่า 250 รา้น ทัง้รา้นท่ีมีเฉพาะในญ่ีปุ่ น 
และรา้นมาจากต่างประเทศ มีรา้นอาหารใหบ้รกิารหลากหลายแบบทัง้อาหารญ่ีปุ่ น 
และอาหารชาติอ่ืนๆ ในราคาที่ไม่ไดแ้พงกว่าขา้งนอกมากนกั โดยเฉพาะท่ีชัน้ 5 จะมี 



 

 

 

สว่นท่ีเรียกว่า ราเมน สเตเด่ียม ที่จะมีรา้นราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น 
รวมทัง้ราเมนสไตลฟ์คุโุอกะท่ีเรียกว่าฮากาตะราเมนดว้ย 
- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนชอ้ปป้ิงแบบมงุหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุ
ของฟคุโุอกะ ตลอดทัง้สองขา้งทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่ารอ้ยรา้น 
สนิคา้ก็มีเลือกซือ้มากมายประเภททัง้เสือ้ผา้ ของกิน ของใช ้ สว่นใหญ่จะเป็นสินคา้
ทั่วๆ ไป ทีเด็ดของท่ีน่ีคือรา้นที่มีสนิคา้จากเตา้หู ้ มีทัง้มาสกเ์ตา้หูท้ี่ขึน้ช่ือของท่ีน่ี และ
ผลติภณัฑน์ า้เตา้หูแ้ท้ๆ  ของฟุกโุอกะท่ีตอ้งลอง 

 - ชอ้ปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซือ้ของฝาก หรือชิมของอรอ่ยแบบไม่
ตอ้งเดินทางไปไหนไกล ไปหากนัไดท้ี่สถานี Hakata ที่ตกึ Deito ซึ่งเช่ือมต่ออยู่กบัตวั
สถานีเลย ตกึนีมี้ 3 ชัน้ คือชัน้ใตด้ิน ชัน้ 1 และชัน้ 2 โดยรา้นขนม รา้นของฝากนานา
ชนิดจะอยู่ที่ชัน้ 1 มีทัง้โซนที่เรียกว่า Hakata Souvenir Street บรเิวณนัน้ยงัมีช็อป
เลก็ๆ อีกเพียบมีทัง้ขนมหรือของฝากยอดฮิตทั่วๆ ไปไม่วา่จะเป็น ช็อคโกแลต็ คิทแคท
รสต่างๆ ชาเขียวและอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี ้ดองกีโ้ฮเต้ ... เสียงเพลงสไตลอ์นิเมะท่ีเปิด
ใหล้กูคา้คุน้หตูลอดเวลา สลบักบัประกาศขอบคณุลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารของรา้นเป็น
ภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสียงเพลงท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะกบัรา้น 
“ดองกีโ้ฮเต้” หรือที่หลายๆ คนเรียกกนัว่า รา้นดองกี ้ รา้นขายสนิคา้อปุโภค-บรโิภค
ราคารวมภาษีแลว้สดุประหยดัของญ่ีปุ่ น 

 (ไม่มีบรกิารอาหารกลางวนั เพ่ือใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอย่างเต็มที่) 
17.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน 
19.00 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8109 Charter Flight เท่ียวบินพิเศษ 

(ใชเ้วลาบิน 5.30 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องฯ 
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะอย่างต ่า 35 ท่าน  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู ่(2 ทา่น / 1 หอ้ง) 62,900.- บาท 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งเด่ียว  9,500.- บาท 
เดก็อาย ุ2-5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมมี่เตียงเสรมิ 49,900.- บาท 
เดก็อาย ุ6-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสรมิ 61,900.- บาท 
หมายเหตุ   กรณีตอ้งการเดินทางโดยท่ีนั่งชัน้ธุรกิจ ราคาเพิม่ทา่นละ 25,000.- บาท 
อัตราค่าบริการนีร้วม  
•  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั โดยสายการบนิไทย (TG)  
•  คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน า้มนั และประกนัภยัทกุแหง่  
•  คา่ท่ีพกั หอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
•  คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีไดร้ะบไุวใ้นรายการ  



 

 

 

•  คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท่ี์คอยอานวยความสะดวกใหก้บัทา่นในตลอดการเดนิทาง  
•  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลอนัเน่ือง  

จากอบุตัเิหต ุไวใ้นวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท 
• น า้หนกักระเป๋า 40 กิโลกรมั ส าหรบัท่ีนั่งชัน้ธุรกิจ และน า้หนกักระเป๋า 30 กิโลกรมั ส าหรบัท่ีนั่งชัน้ประหยดั 

กรณีน า้หนกัเกินจากท่ีก าหนด ทางสายการบนิจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม  
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
•  คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ คา่อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
•  คา่ปรบั สาหรบัน า้หนกักระเป๋าเดนิทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบนิก าหนดไว ้ 
•  คา่ธรรมเนียมวีซ่า, คา่ท าหนงัสือเดนิทาง  
•  คา่ทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดนิทาง 
•  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม  
เงือ่นไขการช าระเงิน  
• กรุณายืนยนัการเดนิทาง และช าระเงินมดัจ า ภายใน 48 ชั่วโมงนบัจากการส ารองท่ีนั่ง ทา่นละ 10,000 บาท 

และกรุณาแฟกซ ์ หรือ อีเมลห์นา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทางเพื่อท าการจองท่ีนั่ง ในกรณีเดนิทางชัน้ธุรกิจ มดัจ า
ทา่นละ 20,000 บาท   

• คา่ทวัรส์่วนท่ีเหลือ บรษิัทฯ จะขอเก็บคา่ทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 25 วนั  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
2.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การเมือง, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  
3. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากวา่มีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเส่ือม

เสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั
ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตกุารณท่ี์เหนือการณค์วบคมุ 

5. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือทา่นตกลงช าระคา่มดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 
 


