
ญ��ป��น ด
นแดนปลาด
บ  6 ว�น 4 ค�น (TG)

ฟ�ค�โอกะ – ศาลเจ#าดาไซฟ& - เบบป� - จ
โกก�เมก�ร
 - โออ
ตะ – ภ&เขาอะโสะ 

ปราสาทค�มาโมโต# -สวนซ�ยเซนจ
 - เร�อเฟอร0ร�� - นางาซาก
 - สวนส�นต
ภาพ

อะตอมม
คบอมบ0 - โกลเวอร0แมนช��น - ฟ�ค�โอกะ
ก��หนดก�รเด	นท�ง    18 – 23     ต�ล  �คม   2550  

ว�นพฤห�สบด ท ! 18 ต.ค. 50 กร�งเทพฯ – ฟ�ค�โอกะ
21.30 น. พร�อมก�นท
�สนามบ�นส�วรรณภ�ม� เพ��อเตร
ยมต�วเด�นทาง โดยผ�านข� นตอนการเช"คอ�นของสายการบ�น

ไทย เคาร%เตอร% D

ว�นศ�กร*ท ! 19 ต.ค. 50 ฟ�ค�โอกะ –  ศ�ลเจ-�ด�ไซฟ0  - เบบป� – จ	โกก�เมก�ร	 (3 บ4อ) 
00.50  น. เห	รฟ6�ส04 สน�มบ	นฟ�ค�โอกะ ประเทศญ !ป�8น โดยเท !ยวบ	นท ! TG 648
08.00 น. ถ(งสนามบ�นฟ�ค�โอกะ หล�งผ�านข� นตอนศ�ลกากรเร
ยบร�อยแล�ว น/าท�านเด�นทางเข�าส��เม�อง “ฟ�ค�โอ

กะ”น/าท�านเด�นทางส�� “ศ�ลเจ-�ด�ไซฟ0” สร�างข( นเม��อป3 ค.ศ.905 โดย  ม�ช�เซน ซ�กาวาระ ซ(�งภายใน
ศาลเจ�าจะม
ต�นบ<วยเป=นจ/านวนมากมาย.น/าท�านเด�นทางส�� เม@องเบบป� (ใช�เวลาเด�นทางเก�อบ 2 ชม.) 

เท
�ยง ร�บประท�นอ�ห�รกล�งว�น ณ ภ�ตต�ค�ร 
บ�าย น/าท�านเด�นทางส�� เม@องเบบป�  เพ��อเท
�ยวชม บ4อนC��ร-อนจ	โกก� (3 บ4อ) เป=นบ�อน /าร�อนท
�ม
เส
ยงค/าราม

คล�ายภ�เขาไฟระเบ�ดอย��ตลอด และย�งม
คว�นพวยพ��งออกมาจากรอยแตกของห�น จนได�ฉายาว�า บ�อ
น /าแร�นรก..ความล(กของ บ�อน /าแร�แห�งน
  ล(กถ(ง 120 เมตร และม
ความร�อน 98 องศาเซลเซ
ยส
จากน� นน/าท�านเด�นทางส��เม�องโออ�ตะ

ค�/า ร�บประทานอาหารค�/า  ณ ห�องอาหารของโรงแรม 
น/าท�านเด�นทางเข�าส��ท
�พ�ก  UMAJI HOME STAY OR SIMILAR 
(ส��น�กข4�วเค ยวโต กร�งเทพฯ 9 ม .ค.) ประธ�นสหกรณ*ก�รเกษตรหม04บ-�นอ�มะจ	 โมจ	ฟ0ม	 
โตน�ท	 (อ�ย� 54 ปS) ผ0-แปรร0ปนC��ผลไม-ย0ส� ท��ให-หม04บ-�นท !ประช�ก�รเบ�บ�งโด4งด�ง และคณะไป
เย@อนประเทศไทย  ข4�วท !ช�วอ�มะจ	ไปเผยแพร4ก�ร “สร-�งหม04บ-�น” ลงเปXนข4�วใหญ4ในหน�งส@อ
พ	มพ*ภ�ษ�อ�งกฤษ THE NATION ว4� เปXนก�รแลกเปล !ยนเร ยนร0-ท !เสร	มสร-�งผล�ง “ห�วใจท-องถ	!น”
หม04บ-�นอ�มะจ	ม ประช�กรประม�ณ 1,100 คน สหกรณ*ก�รเกษตรของหม04บ-�นเร	!มผล	ต

ใบอน�ญาตประกอบธ�รก�จน�าเท��ยว เลขท��  11/3481



เคร@!องด@!มย0ส�ออกจ��หน4�ยในปS 1988 ใช-ช@!อหม04บ-�นในช@!อผล	ตภ�ณฑ*จนเปXนท !โด4งด�ง ม ร�ยช@!อล0กค-�
อย04ท�!วประเทศถ]ง 350,000 คน  

ว�นเส�ร*ท ! 20 ต.ค. 50 ศ]กษ�ด0ง�นต�มว�ตถ�ประสงค*
เช�า ร�บประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม

น/าท�านเด�นทางส��ศ�นย%แสดงส�นค�า  เพ��อด�งาน  AT YUFUIN NINKEI MURA
พร�อมฟ�งบรรยายเก��ยวก�บโครงการหน��งต�าบล หน��งผล�ตภ�ณฑ เพ!�อแลกเปล��ยนข�อม%ลเก��ยวก�บ
โครงการ 1 หม%(บ�าน 1 ผล�ตภ�ณฑ  

เท
�ยง ร�บประทานอาหารกลางว�น ณ ภ�ตตาคาร 
ให�ท�านได�ศ(กษาด�การสาธ�ตว�ธ
การท/าผล�ตภ�ณฑ%แต�ละต/าบล  และให�ท�านได�เล�อกซ� อเล�อกชมส�นค�า

ค�/า ร�บประทานอาหารค�/า  ณ ภ�ตตาคาร 
น/าท�านเด�นทางเข�าส��ท
�พ�ก  UMAJI HOME STAY OR SIMILAR

ว�นอ�ท	ตย*ท ! 21 ต.ค. 50 โออ	ตะ – ภ0เข�อะโสะ(น�!งกระเช-�) – เม@องค�ม�โมโต- – ปร�ส�ท - สวนซ�ยเซนจ	
เช�า ร�บประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม

หล�งอาหารเช�า น/าท�านเด�นทางส�� “ภ0เข�ไฟอะโสะ” ภ�
เขาไฟท
�ย�งค�กร��น อย��ใจกลางเกาะค�วช�...ห�อมล�อมด�วย 
ท��งหญ�าเข
ยวขจ
 ทะเลสาบ บ�อน /าพ�ร�อน..ให�ท�านน��ง
กระเช�าไฟฟHา ข( นไปชมความงามจากบน ยอดเขา..
ปIจจ�บ�น เป=นเกาะท
�ม
ขนาดใหญ�ท
�ส�ดของเกาะค�วช�ว ..

เท
�ยง ร�บประทานอาหารกลางว�น ณ ภ�ตตาคาร 
บ4�ย หล�งอาหารกลางว�น ให�ท�านได�ด�งานต�อ จนได�เวลาอ�น

สมควร น/าท�านเด�นทางส�� “เม@องค�ม�โมโต-”
น/าท�านส�� “ปร�ส�ทค�ม�โมโต-” ปราสาทซ(�งสร�างด�วย
สถาปIตยกรรมแบบคลาสส�ค ซ(�งสวยงาม ม
อาย�กว�า 420 
ป3 ซ(�งภายในบร�เวณต�วอาคารและห�องโถงถ�กจ�ดไว�เป=น
ท
�เก"บว�ตถ�ท
�ม
ค�าท
�เป=น สมบ�ต�ของชาวเม�อง..
ค�มาโมโต� ได�เวลาอ�นสมควร น/าท�านเท
�ยวชม “สวนซ�ย

เซ`นจ	”  อ�ทยานขนาดใหญ�ท�ามกลางเน�นเขา ซ(�งได�ร�บการจ�ดแต�งเป=นวนอ�ทยานแบบ ญ
�ป�Kนแท� ๆ 
ต� งแต�สม�ยเม��อ 300 ป3ก�อน โดยครอบคร�วของโชก�น ตระก�ล โอโซกาว�า ให�ท�านได�อาบน /าแร�แบบ
สไตล%ญ
�ป�Kน เพ��อผ�อนคลายความเหน"ดเหน��อยเม��อยล�า

ค�/า ร�บประทานอาหารค�/า  ณ ภ�ตตาคาร
น/าท�านเด�นทางเข�าส��ท
�พ�ก KUMAMOTO ROMANESSQUE HOTEL OR SIMILAR



ว�นจ�นทร*ท ! 22  ต.ค. 50 ค�ม�โมโต- - เร@อเฟอร*ร ! ส04เม@องช	ม�บ�ร4� – น�ง�ซ�ก	 - สวนส�นต	ภ�พ – อะตอมม	ค
บอมบ*โกลเวอร*แมนช�!น - ฟ�ค�โอกะ

เช�า ร�บประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม
น/าท�านน��งเร�อเฟอร%ร
� เพ��อข�ามไปย�ง เม�อง ช�มาบาร�า 
ซ(�งเป=นอ
กเม�องท�าหน(�ง ท
�ส/าค�ญ
จากน� น น/าท�านเด�นทางส�� เม@องน�ง�ซ�ก	 น/าท�านเด�น
ทางส�� สวนส�นต	ภ�พ  สร�าง ข( นเพ��อเต�อนใจ ชาวนางา
ซาก� ให�ระล(กถ(งสงครามโลกคร� งท
� 2 ..ภายในสวน
แห�งน
  ม
ร�ปปINนท
�สร�างข( นเพ��อระล(กถ(งการได�มาซ(�งส�นต�ภาพอ
กด�วย และท�านจะได�ชมจ�ดท
�ถ�กท� ง
ระเบ�ด “อะตอม	คบอร*ม” ซ(�งอย��ในบร�เวณใกล�เค
ยงด�วย 
ร�บประทานอาหารกลางว�น ณ ภ�ตตาคาร

บ�าย น/าท�านเท
�ยวชม “โกลเวอร*แมนช�!น” หร�อ บ-�นม�ด�มบ�ทเทอฟล�ย สไตล%อ�งกฤษ ต�ดท�าเร�อนางา
ซาก�ม
บร�เวณกว�างขวาง ม
สวนดอกไม� และม
บ�านหลายส�บหล�งในบร�เวณท
�ย�งอน�ร�กษ%ให�ชนร��น
หล�งได�ย�งน(กถ(งว�าเม��อสม�ยก�อน เคยม
บ�านสไตล%อ�งกฤษ ในประเทศญ
�ป�Kนท
�สวยงามมาก ได�เวลา
อ�นสมควรให�ท�านได�อาบน /าแร�แบบสไตล%ญ
�ป�Kน เพ��อผ�อนคลายความเหน"ดเหน��อยเม��อยล�า จากการ
เด�นทาง น/าท�านเด�นทางกล�บส�� เม�องฟ�ค�โอกะ  น/าท�านเด�นทางส�� ศ�นย%การค�า “เทนจ	นช-อปปbcงมอล”
อ�สระให�ท�านช�อปปQNงส�นค�าตามอ�ธยาศ�ย

ค�/า ร�บประทานอาหารค�/า ณ ภ�ตตาคาร
น/าท�านเด�นทางเข�าส��ท
�พ�ก HYATTE REGENCY HOTEL OR SIMILAR

ว�นอ�งค�รท ! 23 ต.ค. 50 ฟ�ค�โอกะ – กร�งเทพฯ
เช�า ร�บประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม

หล�งอาหารเช�า น/าท�านเด�นทางส��สนามบ�น เพ��อเตร
ยมเช"คอ�น
11.45 น. เห�รฟHาส��กร�งเทพฯ โดยสายการบ�นไทย เท
�ยวบ�นท
� TG 649
15.05 น. ถ(งสนามบ�นส�วรรณภ�ม�โดยสว�สด�ภาพ

++++++++++++++

   



อ�ตร�ค4�บร	ก�ร      
ร�ค�ผ0-ใหญ4พ�กห-องค04    ท4�นละ 49,500 บ�ท
ร�ค�เด`ก ลดจ�กผ0-ใหญ4   4,500 บ�ท
** (ถ-�ไม4ม ห�วหน-�ท�วร* ) ท4�นละ 46,500               บ�ท
พ�กห-องเด !ยวเพ	!มอ กท4�นละ   6,500  บ�ท

*   ร�ค�น Cอ�จม ก�รเปล !ยนแปลงห�กม ก�รเร ยกเก`บค4�ธรรมเน ยมนC��ม�นเพ	!มจ�กส�ยก�รบ	น  
อ�ตร�น Cรวม
• ค�าพาหนะและน/าเท
�ยวตามรายการ
• ค�าว
ซ�าเข�าประเทศญ
�ป�Kน
• ค�าต�Tวโดยสารเคร��องบ�นตามรายการ
• ค�าอาหารตามรายการ
• ค�าภาษ
สนามบ�นท�กแห�ง
• ค�าเข�าชมสถานท
�ต�างๆ ตามรายการ
• ค�าห�องพ�กโรงแรม 2 ท�านต�อห�อง
• ค�าขนกระเปUาเด�นทางท�านละ 1 ใบน /าหน�กไม�เก�น 20 กก.
• ค�าประก�นอ�บ�ต�เหต�ค��มครองในวงเง�นท�านละ 1,000,000 บาท
อ�ตร�น Cไม4รวม
*  ค�าท/าหน�งส�อเด�นทาง
*  ค�าใช�จ�ายส�วนต�วท
�ไม�ระบ�ไว�ในรายการ เช�น ค�าโทรศ�พท%, ซ�กร
ด
*  ค�าภาษ
ม�ลค�าเพ��ม 7 % ห�ก ณ ท
�จ�าย 3%
ก�รช��ระเง	น
ทางบร�ษ�ทฯ ขอร�บเง�นม�ดจ/า 5,000 บ�ท ส/าหร�บการจอง ส�วนท
�เหล�อช/าระท� งหมดก�อนเด�นทางอย4�งน-อย 14 ว�น
ก�รยกเล	ก       
ต�องแจ�งล�วงหน�าอย�างน�อย 21 ว�นท��ก�ร ม�ฉะน� นทางบร�ษ�ทฯขอสงวนส�ทธ�Zในการค�นเง�นม�ดจ/า กรณ
ยกเล�กก�อนเด�น
ทางภายใน 4 ว�นท��ก�ร บร�ษ�ทฯม
ความจ/าเป=นต�องห�ก 50% ของราคาค�าท�วร% ถ�ายกเล�กกระท�นห�นก�อนเด�นทาง 1 ว�น 
บร�ษ�ทฯ สงวนส�ทธ�Zในการค�นเง�นท� งหมด
หม�ยเหต�    
รายการอาจม
การเปล
�ยนแปลงได�ตามความเหมาะสมหากม
เหต�จ/าเป=นทางบร�ษ�ทฯจะไม�ร�บผ�ดชอบต�อการออกนอก
ประเทศหร�อห�ามเข�าประเทศ เน��องจากผ��เด�นทางม
ส��งผ�ดกฎหมาย เอกสารเด�นทางไม�ถ�กต�อง และความประพฤต�ส�อไป
ในทางเส��อมเส
ย ภ�ยธรรมชาต� และการยกเล�กเท
�ยวบ�น
เอกส�รในก�รขอว ซ4�
• พาสปอร%ต ม
อาย�ใช�งานได�ไม�ต�/ากว�า 6 เด�อน
• ร�ปถ�าย 2” –  2.5” จ/านวน 2 ร�ป



289/9 หม�� 10 ถ.รถรางสายเก�า ต.ส/าโรง อ.พระประแดง จ.สม�ทรปราการ 10130
โทร. (02) 743-5010-25 ต�อ 1234  แฟกซ% (02) 743-5199   

• ส/าเนาทะเบ
ยนบ�าน, บ�ตรประชาชน, ทะเบ
ยนสมรส (ถ�าม
), ส/าเนาใบเปล
�ยนช��อ ,นามสก�ล (ถ�าม
)
• ส�ต�บ�ตร (อาย�ต�/ากว�า 15 ป3)
• ใบร�บรองการท/างานภาษาอ�งกฤษเท�าน� น จากบร�ษ�ทท
�ท�านท/างานอย��, ส/าเนาทะเบ
ยนการค�า (กรณ
เป=นเจ�าของ

และค�ดไม�เก�น 3 เด�อน)
• ส/าเนาสม�ดบ�ญช
เง�นฝากออมทร�พย% หร�อประจ/าต� งแต�หน�าแรกจนถ(งปIจจ�บ�น 
น�กเร ยน และน�กศ]กษ�  :  ขอหน�งส�อร�บรองจากโรงเร
ยน หร�อมหาว�ทยาล�ย (ต�วจร�ง) เป=นภาษาอ�งกฤษ 

           :  ในกรณ ท !ไม4ได-เด	นท�งพร-อมผ0-ปกครอง 
1.บ�ดา และมารดาจะต�องท/าหน�งส�อย�นยอมให�บ�ตรเด�นทาง ณ ท
�ว�าการอ/าเภอ หร�อท
�ท/าการ
เขต 
2.ส/าเนาบ�ตรประชาชน (บ�ดา และมารดา)  
3.ใบร�บรองการงานของบ�ดา หร�อมารดา

4.การเง�น (ส/าเนาสม�ดบ�ญช
เง�นฝากต� งแต�หน�าแรกจนถ(งปIจจ�บ�น) ของบ�ดา หร�อมารดา 
 ข-�ร�ชก�ร : จดหมายร�บรองการท/างานจากต�นส�งก�ด และส/าเนาบ�ตรข�าราชการ 1 ช�ด 

*** ส��หร�บท4�นท !ย@!นว ซ4�กร�hปก�บท�งบร	ษ�ทท�วร* จะต-องเด	นท�งไปและกล�บพร-อมก�นต�มก��หนด รวมถ]งท4�นท !ย@!น
ว ซ4�เด !ยวด-วยตนเองแต4ได-ม ก�รอ-�งอ	งถ]งญ�ต	ซ]!งท��ก�รย@!นว ซ4�ในกร�hป เม@!อเด	นท�งกล�บม�ถ]งสน�มบ	นส�วรรณภ0ม	
แล-วท�กท4�น กร�ณ�น��พ�สปอร*ตให-ห�วหน-�ท�วร*เพ@!อร�ยง�นต4อสถ�นฑ0ตญ !ป�8นด-วย ***

เด	นท�งใกล-ไกล     อบอ�4นม�!นใจ  เท !ยวไปก�บเร�......สย�มร�ชทร�เว	ล




