
 

 

รหัสทัวร JBL1902528 
ทัวรญี่ปุ�น Amazing Nature Kyushu New year  
6 วัน 4 คืน (TG) 
ชินคันเซน  - สวนเซนกาเนน  - อิบุซูก ิ– ภูเขาไฟซากุระจิมา - ชอปปم�งจุใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
บินสายการบินการบินไทย (TG) น้ําหนักสัมภาระ 30 กก. ไมจํากัดจาํนวนชิ้น 
สัมผัสประสบการณการน่ัง ชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ดวยความเร็ว 240-320 กม./ช่ัวโมง 
ชมสวนระดับมรดกโลก Beautiful World Heritage สวนเซนกาเนน พรอมกับจิบชาเขียว
แทๆ  
อาบทรายรอนที ่อิบุซูก,ิ ชมทะเลสาบมอนสเตอร "อิชช่ี" ทะเลสาบท่ีใหญที่สุดของคิวชู 
ภูเขาไฟซากุระจิมา ชมวิว 360 องศา ที่จุดชมวิวอาริมรูะ 
ชอปปم�งจุใจ โทสึเอาทเล็ต และยานการคาในฟุคุโอกะ Lucky BAG  
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วันศุกรท่ี 27 ธ.ค. 62  (1) กรุงเทพฯ 
 
21.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 2 เคานเตอร C สายการบินไทย 

(TG) เจาหนาที่ฯ คอยใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและ
สัมภาระกอนออกเดินทาง 

 
วันเสารท่ี 28 ธ.ค. 62  (2) กรุงเทพฯ–ฟุคุโอกะ–ศาลเจาดาไซฟู–สวนซุยเซนจิ-ปราสาทคุ

มาโมโต (ดานนอก) - เมืองโบราณ Sakura-no-baba Josaien 
00.50 น.  ออกเดินทางสู เมืองฟุคุโอกะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 8106 

Charter Flight  (ใชเวลาบิน 5.30  
   ช่ัวโมง) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองฯ 
08.20 น. ถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญตอนใตสุดของ

ประเทศญี่ปุ�น เปนเมืองศูนยกลางดานการคาพาณิชย ** 
สําคัญมาก !! ประเทศญีปุ่�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมี
โทษปรบัและจับ ** (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 
ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานใหเปนเวลาทองถิ่น เพ่ือ
ความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานการตรวจตราหนังสือเดินทางและพิธีการ
ศุลกากรเรียบรอยแลว ... ออกเดินทางสู ตําบลดาไซฟุ ท่ีมีอนุสรณทาง
ประวติัศาสตรเหลืออยูใหชมมากมาย  นําทานชม ศาลเจาดาไซฟุ วัดชินโตเกาแก 
และมีช่ือเสียงที่สุด สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE SUGAWARA 
เปนที่สถิตของเทพเจาแหงความรู จึงมีนักเรียนนิสิตนักศกึษามากราบไหวขอพร
เพ่ือการศึกษา ชาวญี่ปุ�นที่ไปนมัสการขอพรน้ันจะตองมีพิธีการต้ังแตลางมือในบอ
น้ําใหสะอาด จากน้ันก็จะใชเหรียญ 5 เยน ซึง่มี  รตูรงกลาง โยนลงไปตรงบอ
ดานหนาของเทพเจา พนมมือไหว พรอมกบัตบมือ 3 ครั้งแลวกมลงกราบ เปนอัน
เสร็จพิธี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบเซ็ทญีปุ�น 
บาย ออกเดินทางสู เมืองคุมาโมโต เมืองที่มคีวามรมร่ืน และเปน

จุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ�น 



 

 

(ค.ศ.1887) และเปนเมืองปากประตูสูอุทยานแหงชาติอะโสะ ซึ่งเปนที่ต้ังของภูเขา
ไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว  นําชม สวนซุยเซนจิ สวนสไตลญี่ปุ�นขนานแทที่มี
ช่ือเสียงโดงดังที่สุดของจังหวัด คุมาโมโต ดวยรูปแบการตกแตงอยางงดงามที ่ ลง
ตัว ภายในมีทั้งสถานที ่ส่ิงปลูกสรางตางๆ รวมไปถงึยอสวนสถานที่ท่ีมีเช่ือเสียงของ
ญี่ปุ�น ไมวาจะเปน ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบบิวะ ศาลาไม และสะพานหิน อีกทั้งยังมี
สัตวนารักๆ อยางนกกระเรียน หงส และปลาคารฟใหไดเห็นอยูบริเวณบอน้ําที่อยู
ภายในสวนอีกดวย  

15.30 น. ออกเดินทางสู  ปราสาทคุมาโมโต (ถายรูปจากภายนอก)  ชมรอบนอกตัวปราสาท 
ซึ่งต้ังตระหงานอยู
บนเนินเขากลาง
เมืองคุมาโมโต ใน
สถาปตยกรรม
คลาสสิกท่ีมีความ
สวยงาม อายุกวา 

420 ป ภายในปราสาทมีหองโถงเปนท่ีเก็บสมบัติ วตัถมุีคา รูปภาพปราสาทตางๆ 
และไดรับฉายา ปราสาทดํา สรางขึ้นโดย
ขุนพลผูโดงดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในป ค.ศ. 
1960 ภายในเปดเปนพิพิธภัณฑแสดงวัตถุ
โบราณ นําชม เมืองโบราณซากุระโนะ
บาบะ โจไซเอ็น Sakurano Baba 
Josaien  บริเวณเชิงเขาของปราสาท ออกแบบและตกแตงสไตลยอนยุคใหเขากับ
บรรยากาศเมืองเกา ซึง่จะมีรานคาจําหนายของท่ีระลึก ขนมข้ึนช่ือของเมืองคุมาโม
โต และรานอาหารตางๆ มากมาย   หากมีเวลานําชมศาลเจาคุมาโมโต อินาร ิ
(Kumamoto Inari Shrine) ศาลเจาของนิกายชินโตที่มีความเกาแกน้ีถูกสรางขึ้น
ต้ังแตป ค.ศ.1496 มาจากความเช่ือและศรัทธา และสวนหน่ึงในการปกป�องปกป�อง
ปราสาทคุมาโมโต(Kumamoto Castle) จากสิ่งชั่วรายทั้งปวง  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร     
   พักคางคืน ณ โรงแรม KUMAMOTO HOTEL CASTLE   
 
 
 
 



 

 

วันอาทิตยที่ 29 ธ.ค. 62 (3) คาโกชิมา – สวนเซนกาเนน – ชอปปم�ง AEON – แชออนเซ็น 
 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู เมืองคาโกชิมา เมืองหลวง เมอืงศูนยกลาง และเมืองที่ใหญที่สุด ทาง

ทิศตะวันตกฉียงใตของเกาะคิวชู คาโกชิมามีช่ือเลนอีกช่ือวา “เนเปลสแหง
ตะวันออก" ดวยลักษณะภูมิศาสตรของอาวที่มีสวนคลายกัน อากาศที่รอน และมี
ภูเขาไฟซะกุระจิมะตั้งอยูใกลเมือง  

11.30 น. นําทานชม สวนเซนกาเนน หรือ สวนไอโซเทเอน เปนการจัด
สวนสไตลญี่ปุ�น ตามทางชายฝم�งดานเหนือของตัวเมืองคาโก
ชิมา โดยมองเห็นอาวคาโกชิมากบัภูเขาไฟซากุระจิมะ ทําให
ไดวิวที่สวยงามมาก ภายในสวนยังรวมเอาสระน้ําเล็กๆ ธาร
น้ํา ศาลเจา และทางเดินใตรมเงาของป�าไผเอาไวดวย สวนน้ี
สรางขึ้นต้ังแตสมัยเอโดะ ตรงสวนกลางของสวนยังมีคฤหาสน
ของตระกูลไอโซะที่สรางพรอมกับสวน และยังคงสภาพเดิมมา
จนถึงทุกวันน้ี  เชิญชิมชาเขียว พรอมกบัทานขนมญี่ปุ�นในบรรยากาศสบายๆ 
หลังจากเดินเลนรอบสวนที่ถูกโอบลอมไปดวยกลิ่นของพืชพันธุ คือชวงเวลาผอน
คลายท่ีแสนยอดเยี่ยม 

เท่ียง.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย ออกเดินทางสู หางอิออน   อิสระใหทานชอปปم�งท่ี หางสรรพสินคา AEON ที่ใหญ

ที่สุดบนเกาะคิวชู ทานสามารถเลือกซื้อหาของใช
ประจําวันตางๆ ท่ีนาใชในสไตลญี่ปุ�นได รวมไปถึง
เครื่องสําอางแบรนดญีปุ่�นตางๆ ตามเคานเตอร เครื่อง
อุปโภค และบริโภค ช่ือดังมากมาย ทั้งขนมขบเค้ียว 
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ผงโรยขา ว เคร่ืองปรุงสําเร็จรูป ชา 
กาแฟ เบียร แชมพู สบู ยาสีฟน และของใชประจําวันอ่ืนๆ อีกมากมายไดท่ีน่ี 

18.30 น.  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม แบบไคเซก ิ   
   พักคางคืน ณ โรงแรม  KAGOSHIMA SUN ROYAL    

สัมผัสกับการอาบน้ําแรญี่ปุ�น เพ่ือเปนการพักผอนจากการท่ีไดเหน็ดเหน่ือย
กับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทั้งวนั **การแชน้ําแรธรรมชาติ
เปนวัฒธรรมด้ังเดิมและเกาแกของชาวญี่ปุ�นมาชานาน จนปจจุบันยังคง
ไดรับการรักษาและสืบทอดตอเน่ืองกันมาเปนอยางดี  และเปนท่ีรูจักกัน



 

 

อยางแพรหลายในนานาประเทศ ซึ่งเช่ือวาชวยในเรื่องการบํารุงการ
ไหลเวียนโลหิต  

 
วันจันทรท่ี 30 ธ.ค. 62    (4)     น่ังเรือเฟอรรี่สู ภูเขาไฟซากุระชิมะ-สปาซากุระจิมะ โยกนั นากิ

ซะ–คาโกชิมา–ทะเลสาบอิเคดะ –  ชมทุงดอกเรปซีด – อิบุซูก ิ– อาบทรายรอน  
              แชออนเซ็น 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสูทาเรือ  นําทานน่ังเรือ เรือเฟอรร่ี สู ภูเขาไฟซากุระชิมะ  สู จุดชมววิ

ลาวาอาริมูระ   
นําทานชม ภูเขาไฟซากุระจิมะ จากจดุชมวิวลาวาอาริมูระ ต้ังอยูบนเนินซึ่งเปนพ้ืนท่ี

ท่ีเกิดจากการสะสมของลาวาที่ไหลออกมาจากการปะทุครั้งใหญของภูเขา
ไฟซากุระจิมะ ลาสุดเมือ่ป 1914 ตรงจุดน้ีสามารถมองเห็นปากปลอง
ภูเขาไฟ และกลุมควันที่ลอยอยูเหนือยอดเขา รอบๆ จะมีพืชพันธุท่ีเติบโต
อยูแถบน้ีมากมาย นอกจากน้ียังสามารถเดินไปทางดานฝم�งภูเขาไฟ ซึ่งมี
ทางเดินระยะ 1 กโิลเมตร เพื่อใหชมบรรยากาศ และสภาพแวดลอม
รอบๆ จุดชมววิแหงน้ี ถูกจัดใหเปนจดุชมวิวแบบพาโนรามาท้ังภูเขาไฟ 
และอาวคินโกะ โดยสามารถน่ังอยูในศาลาเล็กๆ ก็เห็นไดทุกมุมมองเลย

ทีเดียว 
ไดเวลาออกเดินทางสู สวนลาวานากิซะ ใหทานไดผอนคลายใหเทาไดมีแรงเดินตอที่ สปาซากุระ

จิมะ โยกัน นากิซะ บอสปาเทาริมทะเล ต้ังอยูในลาน
ที่ตกแตงแบบเรียบงาย มีทางเดินไม ศาลาเล็กๆ และ
จัดเกาอ้ีไวเพ่ือน่ังชมวิวทะเล และเกาะซากุระจิมะ ใน
สวนของบอทําสปามีความยาวกวา 100 เมตร จาก
ระเบียงไมริมทะเลยาวไปถึงกลางสนามหญา และมี
หลังคาเล็กๆ เปนระยะๆ โดยมน้ํีาพุรอนจากธรรมชาติไหลเวียนอยูตลอดเวลา นับวา

เปนบอน้ําสปาเทากลางแจงที่ยาวท่ีสุดอีกแหงหน่ึงของญี่ปุ�น   จากน้ัน
เดินทางโดยเรือตอไปยงั  เมืองคาโกชิมา 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  ออกเดินทางสู ทะเลสาบอิเคดะ  นําทานชม ทะเลสาบอิเคดะ 
ที่ใหญที่สุดของคิวชู ท่ีมีความกวาง 15 กิโลเมตร ความลึก 233 
เมตร เปนทะเลสาบท่ีมีสีคราม สามารถมองเห็นวิวซัตสึมะ ฟูจิ หรอืท่ี



 

 

เรียกวาภูเขาไคมงดาเคะได มีปลาไหลตัวใหญที่มีลําตัวยาว 2 เมตร รอบตัวกวาง 
50 เซ็นติเมตรอาศัยอยู และยังเปนท่ีรูจักในฐานะทะเลสาบของมอนสเตอร "อิชช่ี" 
ตามตํานานพื้นบานที่ลือกันวา มคีนเห็นสัตวน้ําขนาดยักษปรากฏตัวที่น่ี แตไมมีผูใด
ยืนยันวาเรื่องน้ีเปนเร่ืองจริงหรือไม แตรูปปم�นตัว "อิสซี่" ก็ยังคงตั้งอยูเพื่อเปน
หลักฐานดังกลาว ชมทุงดอกเรปซดี (คาโนลา) ท่ีปลูกอยูรอบๆ ทะเลสาบ    

16.00 น. ออกเดินทางสู เมืองอิบุซูกิ เปนเมืองท่ีอยูทางตอนใตของ
เมืองคาโกชมิา มีชื่อเสียงในดานการอบทรายรอน พรอม
เปดประสบการณใหมกับการ อาบทรายรอน (Black 
Sand Bath) ซึง่มช่ืีอเสียงมากของประเทศญีปุ่�น ทราย
รอนท่ีวาสีคอนจะออกสีดํา เน่ืองดวยกรด กํามะถันจาก
น้ําแรใตพ้ืนดิน อีกทั้งทานจะไดสวมใสชุดยคูาตะในการอบทรายรอนอีกดวย ซึง่
คุณสมบัติของการแชทรายรอนจะชวยใหโลหติหมุนเวียนดีข้ึน เพ่ือสุขภาพท่ีดี 

18.30 น.  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม แบบไคเซก ิ
   พักคางคืน ณ โรงแรม IBUSUKI SEASIDE          

สัมผัสกับการอาบน้ําแรญี่ปุ�น เพ่ือเปนการพักผอนจากการท่ีไดเหน็ดเหน่ือย
กับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทั้งวนั **การแชน้ําแรธรรมชาติ
เปนวัฒธรรมด้ังเดิมและเกาแกของชาวญี่ปุ�นมาชานาน จนปจจบุันยังคง
ไดรับการรักษาและสืบทอดตอเน่ืองกันมาเปนอยางดี  และเปนท่ีรูจักกัน
อยางแพรหลายในนานาประเทศ ซึ่งเช่ือวาชวยในเรื่องการบํารุงการ
ไหลเวียนโลหิต  
 

วันอังคารที่ 31 ธ.ค. 62  (5)  อิบูซูกิ - น่ังรถไฟชินคันเซนสู โทสึ – ชอปปم�ง โทสึพรี
เมี่ยมเอาทเล็ต – ฟุคุโอกะ   

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  ออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟ  เพ่ือเดินทางสู เมืองโทสึ โดย รถไฟชินคันเซน เปน

รถไฟความเร็วสูงช้ันนําของโลกที่เชื่อมระหวางเมืองตางๆ ในญีปุ่�น แลนดวย
ความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรตอช่ัวโมง  

 
 
 
 



 

 

12.00 น. ถึงสถานีรถไฟเมืองโทสึ อิสระใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจท่ี  โทสึพรเีม่ียมเอาทเล็ต  
เปนเอาทเล็ตมอลลขนาดใหญซึ่งอาคารออกแบบในสไตลแคลิฟอรเนียใต ที่ไดรับ
ความนิยมมากท่ีสุดในภูมิภาคคิวชู ใหทานสนุกสนานกับการเลือกซื้อสินคาแบรนด
เนมมากมายในราคาลดพิเศษสุด อาทิเชน  Adidas, Burberry, Coach, Dolce 
& Gabbana ฯลฯ  (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานไดชอปปم�งอยาง
เต็มท่ี) 

16.30 น. ออกเดินทางสู เมืองฟุคุโอกะ ศูนยกลางแหงการคมนาคม และธุรกจิตางๆ เมืองที่
โดงดังมาจากอุตสาหกรรม  ผาไหม ฮากาตะโอริ และตุกตาดินฮากาตะ  (อิสระ
อาหารค่ํา เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยวของทาน) 

   พักคางคืน ณ โรงแรม  CLIO COURT  
 
วันพุธท่ี 1 ม.ค. 63  (6) ฟุคุโอกะ – อิสระชอปปم�ง เดินเลนชมเมือง – กรุงเทพฯ 
 
08.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
ตลอดวัน เชิญทานอิสระพักผอนตามอัธยาศัยหรือเดินเลน ชอปปم�งในยานการคาตางๆ มี

หัวหนาทัวรใหคําแนะนําแกทาน  
- ยานเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเปนยานที่เรียกวาเปนหัวใจของเมืองฟุคุโอ

กะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได เรียกวาเปน Downtown Area ของ
เมืองฟุคุโอกะ โดยในบริเวณน้ีจะมีรานรวง ถนนคนเดิน  และ
หางใหญๆ มารวมตัวกนัอยูมากมาย เรียกวาถาต้ังใจจะมาเดิน 
ชอปปم�งซื้อของกันจริงๆ วันเดียวก็ไมพอ มีสินคาใหเลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต
เครื่องใชไฟฟ�า เส้ือผาแบรนดเนม หนังสือ เครื่องสําอางคตางๆ รวมไปถึง
รานอาหารอีกมากมาย  

- คาแนล ซิต้ี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เปนศูนยรวมรานคา 
และรานอาหารขนาดใหญต้ังอยูริมน้ํา ภายในมีการขุดคลองใหไหลผาน
ใจกลางหางแหงน้ีดวย นอกจากน้ันยังมโีรงภาพยนตร โรงละคร รานตู
เกมส รวมทั้งโรงแรมอีก 2 แหง ถูกออกแบบมาใหเปนพ้ืนท่ีเปดโลงๆ 
กวางๆ มรูีปทรง และสีสันที่แปลกตาเพื่อใหไดบรรยากาศท่ีนาต่ืนตา
ต่ืนใจ ตรงกลางของคลองจําลองน้ีจะมีการแสดงน้ําพุแสงสีเสียง ต้ังแต

เปดจนปด ทุกๆ ครึง่ช่ัวโมง มรีานคามากกวา 250 ราน ท้ังรานที่มีเฉพาะในญี่ปุ�น 
และรานมาจากตางประเทศ มีรานอาหารใหบริการหลากหลายแบบท้ังอาหารญี่ปุ�น 



 

 

และอาหารชาติอ่ืนๆ ในราคาที่ไมไดแพงกวาขางนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ชั้น 5 จะมี
สวนท่ีเรียกวา ราเมน สเตเดียม ท่ีจะมรีานราเมนท่ีมาจากสวนตางๆ ของประเทศ
ญี่ปุ�น รวมทั้งราเมนสไตลฟุคุโอกะที่เรียกวาฮากาตะราเมนดวย 

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนชอปปم�งแบบมุงหลังคาท่ีเกาแก
ที่สุดของฟุคุโอกะ ตลอดทั้งสองขางทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปดวยรานคากวา
รอยราน สินคากม็ีเลือกซื้อมากมายประเภททั้งเส้ือผา ของกิน ของใช สวนใหญจะ
เปนสินคาท่ัวๆ ไป ทีเด็ดของท่ีน่ีคือรานที่มีสินคาจากเตาหู มีทั้งมาสกเตาหูท่ีข้ึนช่ือ
ของที่น่ี และผลิตภัณฑจากเตาหูแทๆ ของฟุคุโอกะที่ตองลอง 

- ชอปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครท่ีจะหาซ้ือของฝาก หรือชิมของอรอยแบบไมตอง
เดินทางไปไหนไกล ไปหากันไดที่สถานี Hakata ท่ีตึก Deito ซึ่งเช่ือมตออยูกับตัว
สถานีเลย ตึกน้ีม ี3 ช้ัน คือช้ันใตดิน ช้ัน 1 และช้ัน 2 โดยรานขนม รานของฝาก
นานาชนิดจะอยูท่ีช้ัน 1 มีท้ังโซนท่ีเรียกวา Hakata Souvenir Street บริเวณน้ัน
ยังมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีท้ังขนมหรือของฝากยอดฮิตทั่วๆ ไปไมวาจะเปน ช็อคโก
แล็ต คิทแคทรสตางๆ ชาเขียวและอ่ืนๆ อีกมากมาย - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง 
ดอง ดองกี้ ดองกี้โฮเต ... เสียงเพลงสไตลอนิเมะท่ีเปดใหลูกคาคุนหตูลอดเวลา สลับ
กับประกาศขอบคุณลูกคาท่ีมาใชบริการของรานเปนภาษาตางๆ ถึง 
5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เปนเสียงเพลงที่เปนเอกลักษณเฉพาะกับ
ราน “ดองกี้โฮเต” หรือท่ีหลายๆ คนเรียกกันวา รานดองกี ้รานขาย
สินคาอุปโภค-บริโภคราคารวมภาษีแลวสุดประหยัดของญี่ปุ�น 
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อใหทานได     ชอปปم�งอยางเต็มที่)  
หามพลาด!! ชอปปم�ง Lucky BAG (ถงุนําโชค) จากรานคาแบรนดตาง ๆ ท่ีจัดสินคา
ของเขารวมอยูในถุงใบเดียว และจําหนายในราคาพิเศษสุด ซึ่งจะทําเฉพาะในชวงป
ใหมระหวางวันท่ี 1-3 มกราคมน้ีเทาน้ัน  

 17.00 น. ออกเดินทางสูสนามบิน 
19.00 น. เหินฟ�ากลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน TG 8109 Charter Flight    
                          (ใชเวลาบิน 5.30 ช่ัวโมง) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองฯ 
23.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ……พรอมความประทับใจ  
 
 
หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนหลัก 



 

 

  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษัทฯไม
ครบ อาทิเชน ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง 
ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาดกอนเดินทาง
เรียบรอยแลว 

 
อัตราคาบรกิาร  
ผูใหญพักหองคู (2 ทาน / 1 หอง) 62,900 บาท 
พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 9,500 บาท 
เด็กอายุ 2-5 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม 49,900 บาท 
เด็กอายุ 6-11 ป พักกบัผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม 61,900 บาท 
หมายเหตุ   กรณีตองการเดินทางโดยที่น่ังชัน้ธุรกิจ ราคาเพิ่มทานละ 25,000 บาท 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม  
•  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย (TG)  
•  คาภาษีสนามบิน, ภาษน้ํีามัน และประกันภัยทุกแหง  
•  คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน  
•  คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดระบุไวในรายการ  
•  คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอานวยความสะดวกใหกบัทานในตลอดการเดินทาง  
•  คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคา

รักษาพยาบาลอันเน่ืองจากอุบัติเหตุ ไวในวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 
• น้ําหนักกระเป�า 40 กโิลกรัม สําหรับที่น่ังช้ันธุรกิจ และน้ําหนักกระเป�า 30 กิโลกรัม สําหรบั

ท่ีน่ังชั้นประหยัด   กรณีน้ําหนักเกินจากที่กําหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม  
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม  
•  คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร, คาซกัรดี, คา

โทรศัพท เปนตน  
•  คาปรับสําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว  
•  คาธรรมเนียมวีซา, คาทําหนังสือเดินทาง  
•  คาทิปไกด และ คนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง 
•  คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 



 

 

เง่ือนไขการชําระเงิน  
• กรุณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมดัจํา ภายใน 48 ช่ัวโมงนับจากการสํารองท่ีน่ัง ทาน

ละ 10,000 บาท และกรุณาสงอีเมลหนาพาสปอรตของผูเดินทางเพ่ือทําการจองที่น่ัง ในกรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ มัดจาํทานละ 20,000 บาท   

• คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง อยางนอย 25 วัน  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
2.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การเมือง, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  
3.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากวามกีารนําส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติ

สอไปในทางเส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว หรือ
โดนปฎิเสธการเขาเมืองท้ังในประเทศและตางประเทศ ซึง่อยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของ
บริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา
เมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย หรือเหตุการณท่ีเหนือ
การณควบคุม 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน 

6.  เม่ือทานตกลงชําระคามัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั�งหมด 


